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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts under 2012/2013 och är en avslutande del i vår utbildning inom 

industriell ekonomi.  

Vi har valt att fördjupa oss i Lean och se hur vi kan få in denna metod och ‖tankar‖ i den 

administrativa delen av akademin. Lean används idag inom många olika sektorer och är en 

erkänd förbättringsmetod vars syfte är att skapa nya smarta och utvecklande sätt att utföra 

sina arbetsuppgifter på. Dessutom ska det vara gynnsamt för medarbetarna som arbetar i detta 

och verksamheten som helhet.  

På administrationsavdelningen på ingenjörshögskolan i Borås finns intresset av att se vilka 

möjligheter Lean kan medföra för en särskild process. Denna process önskar de få förtydligad 

och förhoppningen är att eliminera riskerna för fel och missförstånd. Syftet med 

examensarbetet är att ge lösningsförslag med bakgrund till problembeskrivningen med hjälp 

av verktyg och metoder efter Lean principer. 

Genom hela projektet har vi haft administrationsavdelningen i åtanke och vill med detta 

examensarbete försöka återge såpass mycket relevant information och kunskap som vi har 

stött på och fördjupat oss i under vår informationsinsamling och analys. Vår förhoppning är 

att väcka intresset för Lean och ge inspiration till förbättringar som kan användas i det dagliga 

arbetet och i den aktuella processen, årlig revidering av kursutbud. 

Vi föreslår att det skapas tid och rum för kommunikation och uppföljning. Detta kan ske med 

hjälp av att följa den nya uppdaterade processkartan och den checklista som skapats för att på 

en övergripande nivå ge en klar beskrivning av vad som ska göras och vem som är ansvarig. 

Vi rekommenderar administrationsavdelningen att fullfölja processmetoden och skriva ner en 

detaljerad beskrivning av sina arbetsuppgifter. När denna nivå är fastställd kan en standard 

efter bäst kända arbetssätt sättas och därefter kan en fortsatt utveckling påbörjas.   

Vi tror att genom att Lean integreras i administrationen kan det skapa en hållbar utveckling 

enligt högskolans arbete med att säkra detta genom ett mer överskådligt perspektiv i 

processerna. 

Slutsatsen som dragits av detta är att det finns en vilja till förändring men att det saknas ett 

forum för informationsbyte och kommunikation i den aktuella process som vi har studerat. 

Genom att förändra ‖tanken‖ och med våra förbättringsförslag och använda vår modell som 

plattform, möjliggörs en för en bättre kommunikation och processerna på administrationen 

kan effektiviseras och förbättras. Detta ger även en grund till en mer storskalig utveckling av 

Lean Academic på institutionen Ingenjörshögskolan i Borås. 
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Abstract  

This thesis is carried out during 2012/2013 and is the final part in our bachelor degree of 

Science in Engineering. 

We have chosen to immerse ourselves in the concept of Lean and see how we can get this 

method and ―thoughts‖ into the administrative part of the academy. Lean is currently used in 

many different sectors and is an acknowledged improvement methodology that aims to create 

a smart and stimulating way to carry out daily duties. In addition, it should be beneficial for 

the employees working in this and the whole operation. 

The administration department of Engineering University of Borås is interested in seeing the 

possibilities Lean can bring to a specific process. They wish this particular process to be more 

clarified, and the hope is to eliminate the risk of errors and misunderstandings. The purpose of 

this study is to provide solutions according to the problem description by using the tools and 

methods within the Lean principles. 

Throughout the project, we have had the administration department in mind and our intentions 

with this thesis is to summarize all relevant information and knowledge that we have 

encountered and during our data collection and analysis. Our hope is to raise awareness of 

Lean and inspire improvement methods that can be used in the daily work and in the current 

process, annual review of course offerings. 

We propose to create possibilities for communication and monitoring. This can be done by 

following the new updated process map and checklist created to, at a general level, give a 

clear description of what has to be done and who is responsible. We recommend the 

administration department to complete the process method and write down a detailed 

description of their duties. When this level is set a standard for best-known ways of working 

exist and further development of the set process can commence. 

We believe that by integrating Lean into the administration it can create a sustainable 

development of the University's efforts to secure this through a more transparent view of the 

processes. 

The conclusion drawn from this is that there is a desire for change, but there is a lack of a 

forum for information exchange and communication in the process that we have studied. 

By changing to Lean thinking and with our suggestions for improvement and use of our 

model as a platform, it allows for a better communication and the processes in the 

administration can be streamlined and improved. This also provides a basis for a more large-

scale development of Lean Academic at the School of Engineering, University of Borås. 
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1. Inledning  

Första delen av rapporten beskriver bakgrunden till examensarbetets innehåll och förklarar 

syftet med denna samt vilka avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Administrationsavdelningen på institutionen Ingenjörshögskolan i Borås har en process som 

kallas Årlig revidering av kursutbud. Denna handlar om att ta beslut i upplägget av de kurser 

som skall ges såsom lärarresurser och i vilken period dessa kurser ska ges. Därefter tas ett 

formellt beslut i utbildningsutskottet och detta resulterar i publicering av blockscheman på 

hemsidan, kurslistor som uppdateras och som läggs upp på hemsidan. Utbildningsplaner 

skrivs och fastställs. Samtlig information läggs upp i ett nationellt system för studie-

administration inom högre utbildning som kallas LADOK och tjänstefördelningssystemet, 

TFU.  

På administrationsavdelningen på ingenjörshögskolan i Borås finns intresset av att se vilka 

möjligheter Lean kan medföra på denna process. Processen önskar de få förtydligad och 

förhoppningen är att eliminera riskerna för fel och missförstånd.  

Idag ger processkartan en relativ tydlig men till djupet otillräckligt med information i delar av 

processen, vilket avdelningen önskar få mer effektiviserad och tydliggjord. I nuläget är det 

risk för dubbelarbete och att fel eller att ingen information går ut i rätt led vilket anses vara 

slöserier i Lean. Det finns behov av att uppdatera processkartan och se vilka 

förbättringspotential det finns och ge en bättre bild och förståelse för hur saker och ting 

egentligen hänger samman.  

Lean används idag inom många olika sektorer och är en erkänd förbättringsmetod vars syfte 

är att skapa nya smarta och utvecklande sätt att utföra sina arbetsuppgifter på. Dessutom ska 

det vara gynnsamt för medarbetarna som arbetar i detta och verksamheten som helhet.  

Genom att lyfta fram Lean som ett tänkbart arbetssätt och förbättringsmetod på en akademisk 

organisation kom arbetat att kallas Lean academic. Lean börjar bli mer och mer vanligare som 

förbättringsverktyg i administration. Lean innebär att hitta och frigöra resurser till det arbete 

som skapar värde för kunden. Genom att göra rätt från början kan det helt enkelt ge mer tid 

och resurser till rätt saker. Filosofin har sin början i Japan och från bilindustrin där det så 

kallade Toyota produktion system (TPS) skapades som idag har influerat och lett till att 

produktionsföretag över hela världen har anammat detta sätt att styra sitt arbete. Nu används 

Leanmetoder även på skolor och andra administrativa verksamheter för att vinsterna med 

Lean även attraheras av cheferna på andra håll.  

1.2 Syfte 

Syftet är att med hjälp av metoder och verktyg efter Lean principer ge förslag som kan 

eliminera eller minska risken för dubbelarbete och förbättra informationsöverföringen i 

processen, Årlig revidering av kursutbud och därmed frigöra mer tid till rätt arbetsuppgifter 

och bidra till en mer hållbar verksamhet på administrationsavdelningen på institutionen 
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ingenjörshögskolan i Borås och inspirera till ett fortsatt arbete efter examensarbetet, Lean 

academic.  

1.3 Frågeställning 

 Är Lean ett tänkbart arbetssätt och förbättringsmetod på administrationsavdelningen 

på institutionen ingenjörshögskolan i Borås? 

 Kan Lean implementeras i en process och inte i hela organisationen? 

 Kan man med hjälp av Lean utarbeta ett alternativt sätt att arbeta till nuvarande 

process, Årlig revidering av kursutbud för administrationsavdelningen? 

1.4 Avgränsningar 

Stor nyfikenhet och intresse finns hos oss att ta reda på så mycket som möjligt om och hur 

Lean och den akademiska världen kan integreras. Mycket informationssökning har skett med 

detta ämne i åtanke.  

Med tiden har gruppen varit i kontakt med administrationsavdelningen på institutionen 

ingenjörshögskolan som är nyfiket på Lean och en önskan om att få en process, som sträcker 

sig från november till mars, effektiviserad.  

Arbetet har avgränsats till att beröra den del i processen som rör fastställande av 

blockscheman och delprocesserna som sker före och efter beslutande möte. I denna process 

berörs även högskolans studievägledare samt två personer från textilhögskolan i Borås, dessa 

medverkar inte i rapporten. Intervjuerna och vår undersökande del kommer enbart ha fokus på 

institutionen ingenjörshögskolan i Borås.  

2. Institutionen ingenjörshögskolan i Borås 

Högskolan i Borås ligger centralt i Borås. Högskolan har bland annat 690 anställda och ca 

14 000 studenter. Skolan har även samarbete med andra högskolor i andra länder där det sker 

utbyte året om.  

 

Högskolan har sex (6) olika institutioner och dessa är: 

 

 Bibliotek och informationsvetenskap  

 Handels och IT- Högskolan 

 Ingenjör Högskolan 

 Pedagogik 

 Textil Högskolan 

 Vårdvetenskap 

 

Högskolan har även forskningsområden inom  

 Hållbar vårdutveckling 

 Biblioteks- och informationsvetenskap 
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 Handel och IT 

 Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet 

 Textil och mode 

 Resursåtervinning 

 

Institutionen Ingenjörshögskolan
1
 (IH) har funnits sedan 1990 som idag samarbetar bland 

annat med företaget SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Med åren har IH bara blivit 

större och betydligt fler program har tagits fram. Allt ifrån basår till masterutbildningar.  
 

Vid framtagning av utbildningar samarbetar ingenjörshögskolan med branschorganisationer.  

Det är för att kunna ha utbildningar som uppfyller de krav och förväntningar som 

arbetsmarknaden kommer att ha på studenterna. 

 

Ingenjörshögskolans verksamhetsidé:  

  

”Bedriva samhällsrelevant utbildning och forskning av hög kvalitet inom 

ingenjörsvetenskapen.” 

    

(Högskolan i Borås – Institutionens hemsida)  

 

 

 

Institutionen har även strategier för att kunna uppnå verksamhetsidén och det är: 

 

 Utveckla och bedriva utbildningar på grund- och avancerad nivå i nära anknytning 

till den forskning som bedrivs på institutionen, 

 Utveckla och bedriva utbildningar av hög kvalitet och med tydlig professionsprägel i 

samverkan med regionalt näringsliv och offentlig verksamhet, 

 Utveckla och bedriva forskning och forskarutbildning kopplad till tydliga 

profilområden och i nära samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet samt 

specifikt utvalda internationella partners, 

 Utveckla och bedriva undervisning med fokus på moderna pedagogiska arbetsformer 

och verktyg i funktionella och flexibla miljöer, 

 Genomsyras av respekt, delaktighet, öppenhet och tydlighet samt av ansvarsfullt 

medarbetarskap och gott ledarskap. 

 

 

 

 

                                                 
1
 (Källa: <http://www.hb.se/Ingenjorshogskolan/Om-institutionen/Var-vision/>) 
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Processerna på Ingenjörshögskolan i Borås är uppdelad i tre huvudprocesser:  

 

 
Tabell 2-1 Uppdelning av IH:s huvudprocesser

2
 

Ledningsprocesser Student och 

läroprocesser 

Stödprocesser 

 

Styrning 

Planering 

Utveckling 

Ansvar 

 

 

Utbildning och 

forskningsprocesser 

 

Administration 

Ekonomi 

Marknadsföring etc.                   

 

 

Ingenjörshögskolan lyfter även fram värdeskapande processer på hemsidan och skriver att det 

är viktigt att studenter och medarbetarna på institutionen är villiga att medverka och förbättra 

Ingenjörshögskolan till det bättre.  

 

3. Metod och genomförande 

Här förklaras den data som ligger till grund för arbetet samt vilken metod som valts för att 

genomföra arbetet med att lyfta fram alternativa metoder med hjälp av Lean anda.  

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Inför rapporten har informationssökningen och datainsamlingen skett med hjälp av 

internet, böcker och artiklar samt intervjuer. Främst har sökningar av artiklar och böcker skett 

på högskolans bibliotek men även haft tillgång till eget studentlitteratur och material ifrån 

genomförda kurser i aktuellt ämne.  

Till en början har gruppen undersökt och funnit material angående Lean och hur och var 

denna filosofi har implementerats i den akademiska världen. Till slut sammanföll sig studien i 

att rapportera om Lean administration samt processarbete. Då kunskaperna inom dessa 

områden har varierat och ambitionen att göra ett bra examensarbete har varit hög, har 

rapporten en ganska bred referensram med litteratur som bland annat handlar om 

kommunikation, team – och grupparbete, standardisering och förbättringsarbete.  

I de allra flesta situationer som man ger sig in i, har man med sig en viss förförståelse om ett 

visst ämne eller något som ska undersökas. En del av gruppens förförståelse ligger till 

bakgrund i att en del av gruppen har till exempel åtta års erfarenhet i administrativt arbete och 

den andra delen saknar detta, vilket i båda fall kan ge en grund i ett antal antaganden om hur 

det är, hur världen ser ut och hur den kan se ut. (Thomsson, 2012)  

                                                 
2
 (Källa: http://etjanst.hb.se/ih/pb/sitemap/overall.htm) 
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Thomsson beskriver även att, för att hantera dessa förförståelser, fördomar och ‖sanningar‖ är 

det nödvändigt att prata med andra och läsa mängder av litteratur som direkt rör det man ska 

studera men även litteratur som ligger angränsande för att ge nya infallsvinklar och vidga sina 

vyer.  

3.1.1 Utredningsmetod 

Enligt Nyberg, R, Tidström, A, Aspfors, J, Eklund (2012) går det att särskilja på två 

forskningsmetoder. Det ena är kvantitativ och den andra är kvalitativ data. Genom att ställa 

olika typer av frågor och veta vilka svar som söks, vilken typ av variabler, datainsamling samt 

skalor som ska användas, skiljer de två ansatserna sig åt och kan enkelt se och läsa sig till 

vilken typ av ansats som är mest lämplig. Vidare beskriver författarna att med kvantitativ 

ansats försöker man därmed komma fram till kvantifierbara data, det vill säga siffror. Genom 

att istället söka data som uttrycks med ord kallas detta kvalitativ ansats.  

3.1.2 Kvalitativ ansats 

I denna examensrapport har kvalitativa ansatser ansetts vara mest meningsfull att använda för 

att nå rapportens syfte. Det som varit avgörande för rapportens utgång har varit att förstå och 

bilda oss en uppfattning om processen samt känna av atmosfären på arbetsplatsen. Genom att 

i vår undersökning har valt att ställa frågor som till exempel innehåller frågeorden vem, vad, 

hur/på vilket sätt, varför, förutsätter oftast att man väljer kvalitativ ansats (Nyberg, R, 

Tidström, A, Aspfors, J, Eklund, G, 2012). På detta sätt kan man få fram så mycket 

information som möjligt för att nå avsikten med rapporten och uppnå uppdragsgivarens 

önskemål. 

Jan Hartman (2004) beskriver valda metod väldigt bra; eftersom man inte är intresserad av ett 

samband mellan några variabler och på så sätt undersöka en stor mängd individer (kvantitativ 

undersökning), utan att finna de individer som kan ge den information som man är ute efter. I 

det här arbetet söks alltså en bestämd kunskap om processens alla delar och har valt att 

intervjua dem som kan ge oss den kunskapen. På så sätt har en urvalsprocess gjorts som från 

början bestod av ett dussin namn som på ett eller annat vis hade något att göra med processen. 

Här har en avgränsning gjorts i arbetet genom att göra ett urval på de som arbetar på 

institutionen ingenjörshögskolan. På så sätt har några respondenter valts ut till att börja med. 

Därefter har ytterligare ett urval gjorts på grund av att kunskapen för rapportens författare 

utökat och fått en bättre bild av processen och vilka delar det är som arbetet behöver 

koncentrera sig på. 

3.1.3 Validitet 

I boken Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar (s. 135) kan utläsas 

att i analysen av den kvalitativa datan som framkommit, är det upp till författarna till den här 

rapporten, att komma fram till ett resultat som ligger på en högre abstraktionsnivå och som 

eventuellt även går att generalisera.  

Boken beskriver även det som författarna till rapporten har gjort i analysen, vilket är att hitta 

nyckelhändelser som styr ett visst mönster i beteenden och rapportera detta på ett relevant 

sätt. Som studenter medför rapportens författare en objektivitet för att forskningen skall vara 

trovärdig. Detta har sedan tolkats och använt den data som kommit fram för att ‖berätta‖ om 
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det som observerats i empirin och kommit fram till olika förslag och lagt fram ett 

kompletterande sätt att arbeta enligt Leanprinciper. 

Närmare beskriver Steinar Kvale (1997) att validering beror på förmågan hos dem som 

genomför undersökningen att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Därmed 

måste även urvalsfrågor och intervjumetod väljas så att det gagnar undersökningen. Dessutom 

bör frågorna vara formulerade på ett sätt som undersökningen kan ge svar på under analys och 

resultatdelen. Rapportens författare anser sig ha gjort de val som krävts för att ge examens-

arbetet validitet genom att följa Kvales beskrivning med genomtänkta intervjumetoder och 

förberedelser och anser ha och införskaffat oss tillräckliga kunskaper för att slutföra detta 

examensarbete med tillfredsställda och godkända resultat.  

”Om en undersökning är valid framträder med andra ord resultaten som välgrundade och 

hållbara för kritisk granskning.” 

(Thomsson, H. Reflexiva intervjuer, 2002 s. 32)  

3.1.4 Intervjuer 

 

Institutionen ingenjörshögskolan 

Rapporten bygger huvudsakligen på de fem intervjuer som ägt rum, samt de samtal som 

genomförts med rapportens uppdragsgivare och de observationer som gjorts på plats.  

Fokus har varit på hur medarbetarna på administrationsavdelningen arbetsbeskrivning ser ut 

när det gäller aktuell process och förstå vilka delar i denna process de är delaktiga i. 

Dessutom har stort fokus legat på att ta reda på var problembeskrivningen ligger samt om 

personerna som driver processen redan nu ser förbättringar som kan lyftas fram.  

Intervju frågorna har varit av det ‖öppna‖ slaget och att det då inte har funnits några större 

begränsningar och valet har fallit på ostrukturerade intervjuer, det vill säga utan förberett 

manus. En intervju kan vara mer eller mindre ostrukturerad, semistrukturerade och 

strukturerade intervjuer. (Eriksson & Kovalainen 2008:80, Justensen, Meyer, 2011)  

”Genom öppna samtal kan datainsamlingen ske på ett sådant sätt att informatörerna förmås 

att så fritt som möjligt återge sina egna uppfattningar.” 

     (Johansson Lindfors, M-B 1993 s. 120) 

Dock har gruppen haft en planering före intervjustadiet och gått igenom vilka frågeställningar 

som den vill ha svar på och hur det ska gå till för att närma oss dessa. På detta sätt har 

gruppen kunnat följa upp trådar under samtalets gång och fått ett rikt material att arbeta med. 

Därmed har rapportens författare hittat likheter med den intervjumetod som valts, och 

reflexiva och tolkande intervjustudiemetod. I boken om Reflexiva intervjuer beskriver Heléne 

Thomsson (2002) att denna intervju form ger kvalitativa och förståelsegrundande data.  
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Ericsson AB 

I den här situationen har intervjun varit av ett mer bekräftande syfte samt att följa upp trådar 

som inte riktigt fanns att söka i litteraturen. Därför kändes det att en intervju med ett av 

ledande företag inom Lean office var av stor vikt för rapportens trovärdighet.  

Vid ett av de arbetsmöten som rapportens författare har haft angående examensarbetet 

diskuterades den teori som hittills fanns med i rapporten. Här ansågs att materialet med 

Leansammanhang i vissa delar som exempelvis kommunikation, team, förbättringsmöten, var 

alldeles för tunt för att kunna göra riktiga analyser och ge bra förslag till vår uppdragsgivare 

och medarbetarna på administrationsavdelningen. Detta ledde till att kontakt togs med 

Ericsson AB i Borås, Sandlid och ledde till en bra och mycket givande intervju med Daniel 

Björkqvist som arbetar som Lean driver och verksamhetsutvecklare på Ericsson Return 

Logistics (Borås). 

Förberedelserna inför denna intervju bestod i att formulera sådana frågor som i bästa mån kan 

ge oss den information som behövs, dessa frågor mailades in i förväg. En intervju av detta 

slag kan anses vara en semistrukturerad intervju, då metoden lämpar sig för undersökningar 

där man både arbetar explorativt för att få fram ny kunskap och samtidigt har ett fåtal på 

förhand utvalda teman som man vill att intervjupersonen ska reflektera över. (Fontana & Frey 

2003, Gillham 2005, Justensen, Meyer, 2011) I den semistrukturerade intervjun brukar man 

också ställa både hur-frågor och vad-frågor. (Eriksson & Kovalainen, 2008, Justensen, Meyer, 

2011) 

 

University of St Andrews 

För att ytterligare komplettera visualiseringsfrågan och kommunikationsutbyten på en 

administrationsavdelning i den akademiska sektorn, valdes att kontakta ovanstående 

universitet som använder Lean i sitt dagliga administrativa arbete. Frågan ställdes till 

universitetets Leanchef, Mike Robinson (head of Lean) och beskrev i vilket syfte frågan 

ställdes just till dem. 

För att var säker på att få svar på de frågor och funderingar över hur Lean fungerar i 

verkligheten, gäller det att noga göra klart för sig vad man vill veta och vad informationen ska 

användas till. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006) 

3.1.5 Observation 

Viss observation har skett under intervjuerna då respondenterna har fått visa oss sina 

arbetsverktyg och arbetsmomentens tillvägagångssätt. På så sätt har verkligheten iakttagits 

(Nyberg, R, Tidström, A, Aspfors, J, Eklund, 2012) som ger en större möjlighet att skapa en 

bild av den beskrivning som idag finns i illustrerad i form av en processkarta
3
 och även här se 

om det finns möjligheter till kombinerat eller alternativt sätt att hämta information eller 

arbetssätt.  

3.1.6 Reliabilitet 

Ett möte med administrationen har lett till en visuell tolkning från rapportens författare av den 

undersökande processen i form av en ny processkarta och en beskrivning av rapportens 

resultatdel. På detta sätt ökar rapportens trovärdighet och validitet genom att få en viss 

                                                 
3
 Se bilaga 1 ‖Årlig revidering av kursutbud‖ 
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bekräftelse på att respondenterna uppfattats och tolkats rätt (Nyberg, R, Tidström, A, Aspfors, 

J, Eklund, 2012) samt att uppdragsgivaren får ta del av dess resultat av dennes önskemål på 

ett annat sätt än genom skriftlig form.  

3.2 Metod och verktyg enligt Lean 

För att angripa problemet har DMAIC
4
 (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 

används som ett verktyg för att hjälpa till att identifiera problemet och hitta avvikelserna (De 

Mast J, Lokkerbol J., 2012) som rapportens författare ska söka lösningar till. Detta leder 

vidare till ett annat verktyg som kallas 5 varför
5
. Detta verktyg används för att komma till 

grundorsaken till problemet och att analysera vad gruppen kommer fram till samt hjälper till 

att söka lösningar till dess fortsatta arbete med att skapa förutsättningar till fortsatta 

förbättringar. (Larsson, 2008) 

Dessutom finns PDCA
6
 (Plan, Do, Check, Act) beskrivet i teoridelen då detta verktyg 

förekommer för att komma åt problemen och hitta lösningar med processer enligt Larsson 

(2008). 

 

4. Teori  

I detta kapitel beskrivs och förklaras den relevanta teori, som författare till denna rapport och 

läsaren kan behöva för att förstå resultat och analys delen samt vad som tas upp under kapitel 

nio; diskussion.  

4.1 Process 

”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 

värde för en kund.” 

  

(Retzhog, 1998 s. 30) 

 

En process kan vara ett arbetssätt eller en metod för att få fram ett resultat. Samma process 

kan sedan återigen användas och förbättras för varje gång. En process består av olika 

aktiviteter där de är kopplade i en enda kedja. Det finns en start och ett resultat/slut i 

processen. Starten börjar med att ett behov finns och går genom aktiviteterna. När behoven 

passerat alla aktiviteter är processen slutfört och ett resultat framkommer. Resultatet innebär 

att ett behov har blivit tillfredsställd och då har resultatet också skapat ett värde. (Lund, 2009) 

Ett behov kan vara allt ifrån information till en person, exempelvis ifrån kund till ett företag, 

student till skola, patient till sjukhus (Modig & Åhlström, 2011) och arbetslös till 

bemanningsföretag/arbetsförmedling/företag.  

                                                 
4
 Se kapitel 4.4.6 

5
 Se kapitel 4.4.7 

6
 Se kapitel 4.4.5 
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Som ett exempel, en kund som beställer en produkt ifrån ett företag. Kundens behov är 

‖produkt‖ genom processens aktiviteter, som i det här fallet kan vara, framtagning av en 

produkt, fram till att kunden får produkten i handen. Behovet är uppfyllt och kunden har blivit 

tillfredsställd. 

I en process bör verksamheten utgå ifrån vilka som ska tillfredsställas, vad syftet med 

processen är och varför den utförs. Det är lätt att glömma under genomförandet, vad syftet är. 

Det är viktigt att varje person som är delaktig i processen har en uppsikt över hela processen 

och inte enbart på deras egen del i processen. (Västra Götalands Region, 2005) 

4.1.1 Huvudprocess 

Huvudprocesser är processer som ser till företagets syfte. Kan till exempel vara företagets 

affärsidé eller vision och huvudprocessernas huvudsyfte är att verkställa affärsidén eller 

visionen. För att skapa värde för verksamheten bildas ett system av huvudprocesserna. (Lunds 

Universitet, 2009)   

Modig & Åhlström (2011) tar upp att med hjälp av huvudprocesserna kan processerna 

verkställa att en idé uppkommer tills den blir till en produkt. Antal huvudprocesser kan 

variera från verksamhet till verksamhet.  

Risken för att en verksamhet faller, är när en av dessa processer avlägsnas. (Lunds 

Universitet, 2009) 

4.1.2 Stödprocess 

För att huvudprocesserna ska kunna fungera behövs stödprocesser. (Lunds Universitet, 2009)  

Stödprocesserna har ingen direkt koppling till själva tillfredställandet av behovet i processen 

utan är stöd för at huvudprocesserna ska kunna uppfylla syftena. (Retzhog, 1998) 

För att få mer förståelse över vad stödprocesser är, kan det bland annat vara personalen i 

administrationen som delar ut information, bokar lokaler, detta är några exempel på som gör 

att huvudprocessen fungerar.  

Stödprocesserna är trots allt viktig del för huvudprocessen även om de inte har någon 

inverkan till processens resultat. Antal stödprocesser kan variera, dock är det viktigt att 

fokusera på vilka som är viktigast och ju mindre antal stödprocesser det är desto bättre fokus 

kan läggas till att förbättra dem. (Lunds Universitet, 2009)  

4.1.3 Processägare  

En processägare utses för att kunna vara en ledande person för att på effektivt sätt leda 

processen till resultat. Under genomförandet av processen har processägaren bland annat 

ansvar för att optimera flödet av behov som går igenom aktiviteterna. (Lunds Universitet, 

2009) 

 

Enligt Rentzhog (1998) anser han att en processägare inte enbart ska se över processen så att 

den fungerar utan även att den ska ha mål samt att varje inblandad person i processen ska 

kunna förbättra deras del i processen. 



10 

Enligt Lunds Universitets processhandbok (2009) finns det viktiga mål för processen som 

processägaren bör ha koll på och sätta upp. Det är bland annat att definiera vad syftet är och 

ge klar bild på målet och ha avgränsningar. Se till att allt sker så som det är tänkt och göra rätt 

ifrån början. Detta kan ge ett bra resultat och slutkunden blir tillfredsställd. Processägaren ska 

även vara flexibel vid förändringar av behov i processen. En viktig del är att processägaren 

ska se till att alla som använder sig utav en process ska använda den på det sättet som det är 

tänkt och inget annat sätt. (Lunds Universitet, 2009) 

4.1.4 Kunden 

 

”Kunder är alla de processen skapar värde för” 

      

     (Rentzhog, 1998, s. 89) 

 

Kunden är grund till varför processer skapas och finns.  

Allt ifrån att ett behov kommer in i en process, dess innehåll i processen 

tills det kommer ut ur processen styrs av kundperspektiv. (Rentzhog, 1998) 

Målet med att utföra en process är att gynna en kund.  

Enligt Lean är det viktigt att skapa värde för kunden och deras behov. Linus 

Larsson (2008) beskriver att innan man identifierar värdeflödet och 

företagets värde är det viktigt att lägga fokus på företagets kunder och 

vilka de är. Vidare skriver han att syftet med Lean Administration är att 

sträva efter att öka tillfredsställandet av kundbehovet. Det är det som är 

slutmålet; att skapa värde för kunden. 

Kunder kan vara både externa och interna kunder. Om man ser på vilka de 

externa kunderna är, då är det slutkunden som får en slutprodukt i handen. De interna 

kunderna är de som jobbar på de olika avdelningarna i ett företag. (Eriksen, Fischer, Mønsted, 

2008) 

Kunden är centrum för allt som sker. Det är kunden som bestämmer. Genom att definiera 

kundbehovet kan slöserierna i ett företag bli mer synliga och förbättring av en process kan 

utföras. (Eriksen, Fischer, Mønsted, 2008)  

Enligt Linus Larsson (2008) har kunden tre olika behov:  

 

 Uttalade:  Kundens tillfredsställande uppfylls/ökas om de uttalade behoven 

  uppfylls. De uttalade behoven är de behov kunden har och dess

  förväntningar uppfylls. 

            Underförstådda:  Självklara behov. Underförstådda behov är sådana behov som 

  kunden inte ens behöver uttala. Det är viktigt att uppfylla dessa

  behov som annars leder till missnöje.   

Figur 4-1 Kunden 



11 

                   Omedvetna:  De osynliga behoven. Omedvetna behov är de önskningar 

  kunden har. Som osynligt behov kan det komma som en 

  överraskning för kunden när behoven tillfredsställs. Kunden blir 

  nöjd och gör att kunden kommer tillbaka.  

Därför är det viktigt att veta vad kundens behov och förväntningar är och försöka uppfylla 

dem. 

4.1.5 Värdeskapande processer 

För att veta hur en process skapar värde bör alla i ett företag veta hur en process fungerar och 

hur den ser ut stegvis. Som tidigare nämnts under rubriken Kund
7
, är kunden grund till att 

processer skapas och finns.   

 

När en kund blir nöjd efter att behovet är tillfredsställt innebär det att ett värde har skapats. På 

samma tjänst eller produkt kan olika kunder bli olika nöjda och en del blir missnöjda. Detta 

medför då olika värden. (Larsson, 2008) Det är då viktigt att se över vad som är viktigt och 

utveckla processen. Det kan man göra med hjälp av processorientering. Med process-

orientering kan man lägga fokus på kunden som sätts i centrum. Vidare beskriver Linus 

Larsson (2008) att det är viktigt att allt som anses vara värde ses genom kundens ögon, som 

om man själv vore kund. Linus Larsson (2008) beskriver även att de behov som kommer in 

går igenom hela värdekedjan för att kunna skapa värde till kunden.  

 

Det hänger mycket på hur medarbetarna engagerar sig för att ta det ansvaret för att skapa 

värde och har viljan att utveckla företaget till det bättre. Det är även viktigt att skapa bra 

relationer med kunden som är långsiktiga. (Larsson, 2008)  

Vidare beskriver Larsson (2008) att det är viktigt att processerna och arbetsrutiner ständigt 

utvecklas och förbättras. Detta kan göras bland annat genom att utveckla personalen och dess 

ledare. Detta görs genom att skicka iväg dem på utbildningar, föreläsningar eller något 

liknande för att kompetensutveckla. Nya hjälpmedel och nya program till datorer kan utveckla 

arbetet och förbättra till det bättre.  

 

”Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som genererar det värde kunden efterfrågar och 

villig att betala” 

 

     (Larsson, 2008, s. 95) 

 

Det är viktigt att se över de aktiviteter som inte skapar värde och försöka antingen eliminera 

dem helt eller minska dem. Det är viktigt att kolla igenom de arbeten som faktiskt skapar 

värde och se om de fortfarande skapar värde. Om inte, är det bra att försöka ändra dem till det 

bättre. Exempel på aktiviteter som inte skapar värde kan bland annat vara dubbelarbete, extra 

bearbetning och så vidare. (Larsson, 2008) 

 

 

 

 

                                                 
7
 Se kapitel 3.1.4 
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Enligt Linus Larsson (2008) finns det två olika aktiviteter som inte värdeskapande:  

 

 

De nödvändiga:  Är de aktiviteter som utförs för att skapa värde av

  exempelvis moraliska eller miljömässiga skäl. 

 

Det bortkastade:  Är de aktiviteter som anses vara slöserier och bör 

  elimineras, exempelvis omarbetningar och så vidare. 

 

För att skapa värde i en process innebär det även att processen ständigt ska förbättras. Genom 

ha att ett kontinuerligt förbättringsarbete kan man lättare komma åt slöserier i en process som 

inte skapar värde. (Eriksen, Fischer, Mønsted, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: boostab.se
8
 

 

 

                                                 
8
 http://boostab.se/blogg.php, [Hämtad den: 2013-04-23] 

 

Rätt info vid rätt 
tid och plats 

Tydliga mål 

Lägre 
resursbehov 

Rätt prioriteter 

Tydlig vision 

Hållbarare 
utveckling 

Högre kvalitet 

Värdeförståelse 

Figur 4-2 Kedjereaktion på värdeförståelse (omarbetad bild) 
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4.2 Lean 

Lean definieras på många olika sätt. Ordet Lean i sig betyder bara mager, men hur man tolkar 

Lean i ett företag kan vara olika. Lean kan vara en metod, filosofi, ett arbetssätt, 

kvalitetssystem etc. Vad Lean ofta har en koppling till är att identifiera och eliminera slöserier 

som inte ger något värde (Liker, 2009), minska ledtiderna och öka effektiviteten i flödet i en 

process som ger värde till verksamheten och kunden (Modig & Åhlström, 2011).  

Enligt Womack & Jones (2003) finns det fem (5) principer för Lean tänkandet: 

1. Värde Innebär att värdeskapandet effektiviseras  

  och ta bort det som inte ger värde.  

2. Värdeflödet   Innebär att värdeflödet ska ses som en process.  

  Arbeten som ska göras stegvist går igenom olika  

  processer tills dess att arbetet är utfört. 

 

3. Flödet  Det är viktigt med ett effektivt flöde så det inte  

  finns stopp i en process, som till exempel väntan. 

 

4. Pull    Här beskrivs vad som bör göras. Det kan vara att rätt  

  information kommer fram, i rätt tid, inga hinder i  

  flödesinformationen och tydlig information. Att ta  

  hänsyn till behovet gör det lättare att identifiera det  

                               som ska göras.  

 

5. Perfektion   Ordet perfektion behöver inte betyda att det ska vara  

  perfekt. Det kan betyda att det kan förbättras och bli  

  bättre. 

 

Källa: Womack & Jones, St Andrews
9
 

 

I grund och botten kommer Lean ifrån Toyota. Efter andra världskriget i Japan skapades 

Toyota Produktion System (TPS) av Taiichi Ohno som jobbade på Toyota (Liker, 2009).  

Enligt Jeffrey Liker (2009) togs TPS fram, efter att ha sett Henrys Ford massproduktion. 

Henry Ford producerade många bilar i löpande band men kundefterfrågan var något som Ford 

inte tog hänsyn till. Toyota la mer tid på att ta bort det onödiga slöseriet i hela 

produktionskedjan och tog hänsyn till kundefterfrågan. Det var då ‖Lean produktion‖ togs 

fram. Ohno ville ta bort det som inte hade något värde vilket var att eliminera slöserier i 

produktionen steg för steg.  

                                                 
9
 St-Andrew University (2012) Pocketbok - Becoming Lean, [Elektronisk], 

Tillgänglig: <http://www.standrews.ac.uk/media/lean/documents/BecomingLeanAugust2012.pdf >  

[Hämtad den: 2013-01-29] 
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Lean används inte enbart inom produktionsföretag utan även i administration, sjukhus och 

skolor.   

Om man vill skapa mer förståelse hur Lean fungerar har Niklas Modig och Pär Åhlström 

(2011) tagit upp ett förståelse exempel i sin bok som handlar om sortimentsystemet för 

exempelvis kläder som ligger i en hög på golvet. För att kunna hitta rätt kläder och därmed ha 

bättre koll var kläderna finns vid just rätt tillfälle, börjar man sortera dem efter vad för typ av 

klädesplagg dem är. Exempelvis byxor, klänningar, kavajer och så vidare. Det blir då lättare 

att hitta det man letar efter vid rätt tidpunkt.  

Ett annat exempel kan vara sjukhuset som idag har börjat implementera Lean i deras 

verksamhet. Dem lägger mer fokus på patienter och har kortat ner väntetiden. Istället för att 

skicka hem patienter och ge dem ny tid som leder till att väntan blir längre och oron växer hos 

patienterna försöker sjukhuset idag ändra till Lean tänkande genom att bland annat försöka 

korta ned väntetiden och förbättra flödet genom hela processen. (Modig & Åhlström, 2009) 

Det är viktigt att företag som implementerar Lean i deras verksamhet inte bara implementerar 

Lean verktyg och tro att dem är Lean nu. Liker menar att det är viktigt att hela verksamheten 

ändras efter Leans tankesätt. (Liker, 2009)  

4.2.1 Lean administration/Lean Office 

Inom administrationen kan det ibland uppstå långa rader av slöserier och stopp.  

Stopp som identifieras i produktionsvärlden för flaskhals innebär att flödet stoppats i en 

process och väntetiden kan bli längre, tills behovet når nästa aktivitet i processen. 

Med hjälp av Lean kan man få ett bättre flöde, få en förminskad väntetid och kan även se till 

att rätt information kommer framåt i processen/kedjan. Lean bidrar även till att minska den tid 

som man lägger på att söka rätt på korrekt information i mappar eller andra lösa dokument 

Efter att ha infört Lean medför detta också att det drar ner på annat slöseri såsom onödiga 

pappersutskrifter och tar bort barriärer som hindrar ett gott samarbete medarbetare emellan 

etc.     

Lean inom administrationen handlar även om att få ett så optimerat flöde som möjligt och ta 

bort ‖Skynda på och stopp‖ knappen, helt enkelt eliminera stress och sista minuten arbete. 

(Locher, 2011) Det handlar inte bara om att eliminera "sista minuten arbete" eller ge bättre 

flöden i processerna utan också om att bidra till en bättre arbetsmiljö och öka samarbetet 

mellan arbetarna som jobbar i en gemensam process. Det är här som ordet Lean Office 

kommer in, att Lean även inom administrativa (Office) verksamheter kan optimera flöden, 

effektivisera teamworking och bidra till en bättre och hållbar verksamhet. 

Enligt Linus Larsson (2008) finns det 14 olika principer för Lean Administration:  

 

 

1. Alla beslut – Långsiktiga 

Alla beslut som tas fram ska vara långsiktiga vilket ger förbättrad utveckling i 

administrationen. Implementering av Lean Administration ska inte ses som bara ett 

verktyg som används för att uppmärksamma personalen en gång för att nå målet.  
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2. Skapa kontinuerliga flöden  

Här är det viktigt att processen blir enkel och inte försvårar för medarbetarna att utföra 

processen. De aktiviteter i en process som inte ger värde till behoven ska elimineras. 

Problem och andra orsaker till flaskhals så som fel, dubbelarbete etcetra i en process ska 

identifieras.  

 

3. Producera enbart efter efterfrågan – När och Vad 

Vad som skall tas fram, skickas iväg, skrivas ut eller mailas ut är några exemplar på saker 

och ting som skall göras. Det kan ibland hända att en eller flera skriver ut material när det 

inte behövs eller skriver ut för mycket papper eller att materialet inte behövs längre. Det 

kan även vara att man skickar ut för mycket mail när det endast behöver skickas till två 

personer. Det är viktigt att ta hänsyn till efterfrågan, när, vart och vad som skall tas fram.  

 

4. Jämn Produktion  

Det är viktigt att ta hänsyn till efterfrågan men det är ännu viktigare att kunna sträva efter 

en jämn efterfrågan där personalen inte fokuserar enbart på just en efterfrågan och stressar 

upp sig för att kunna utföra denna, och annat förblir väntandes på att bli utförda. Detta 

riskerar medföra att personalen inte orkar utföra de andra arbetsuppgifterna. Det är viktigt 

att ha bra kommunikation med kunden och kunna kommunicera dagligen tills 

tjänsten/produkten har nått kunden. På så sätt kan man jämna ut efterfrågan samt kunna 

utföra andra arbetsuppgifter samtidigt.   

 

5. Administrativ kultur  

 

”Ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel” 

      

 (Larsson 2008, s. 46) 

Den här punkten är viktig. Det innebär för varje medarbetare att förstå vad som är fel, för 

att samma fel inte ska upprepas igen. Viktigt att göra rätt ifrån början. För att 

medarbetarna ska förstå vad som är rätt ifrån början ska man eliminera problemet för gott 

så att den inte upprepas.  

 

Larsson menar även att det är viktigt att ta ställning till och ta sin tid för att förstå varför 

problem uppstår. Genom att analysera problemet som har uppstått gör det svårare att 

samma fel uppstår igen. 

 

6. Standardisering  

Här är det viktigt att man standardiserar alla steg som utförs i en process. Alla steg i en 

process kan vara alla aktiviteter ifrån start till mål. Genom att standardisera kommer det 

att underlätta för medarbetarbetarna att utföra arbetsuppgifterna i rätt tid och minskar även 

stress. 

 

7. Visualisering  

Genom att visualisera kan man lättare identifiera problem i tid och processen kan ständigt 

förbättras. 
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8. Använda verktyg som underlättar utförande av process - IT 

Med hjälp av en gemensam databas kan det både underlätta och vara stödjande för både 

administrationen och processen. 

 

9. Utse en ledare med Lean-anda 

Genom att utse en ledare som har en uppfattning om vad Lean är, innebär en förbättring 

inom administrationen. Ledarens uppgift är att vara tillgänglig dagligen, vara som en 

handledare för att lösa problem och kunna förmedla och lära ut vad Lean är och vad det 

innebär. 

 

10. Utveckling av Team och Medarbetare 

Inom ett team arbetar alla efter ett mål. Att vara i ett team innebär att man samarbetar, 

strävar och motiverar varandra till att nå till målet. Att arbeta i team kan medföra att varje 

individ lär sig något nytt. Viktigt att poängtera är att varje individ i ett team gör ett arbete 

som ger ett värde till processen. Små grupper har en förbättrad kommunikation och varje 

individ bör ta ansvar för att identifiera problem och försöka hitta lösningar som sedan 

presenteras för teamet. Det är även viktigt att varje individ ska kunna komma med idéer 

som kan förbättra process. Detta tas sedan upp inom teamet och presenteras som ett 

teamarbete. 

 

11.  Respekt – Interna och Externa partners  

Det är viktigt att man visar hänsyn till sina kunder vare sig det är externa eller interna där 

förväntningar tas upp och ställer krav på leverantören som levererar tjänsten. Det krav på 

leverantören som ställs är för att visa att man är beroende av exempelvis ett visst material 

för att gå vidare till nästa aktivitet i en process. Om rätt information inte levereras och den 

interna partnern som ska leverera inte klarar av det, kan den med hjälpande hand 

fortfarande nå målet. 

 

12. Förstå och identifiera problemet själv  

Varje individ uppfattar ett problem olika. Ibland kan det hända att individen inte förstår 

fullt ut. Det är då bättre att gå ut själv och se med egna ögon för att identifiera och tolka 

problemet. 

 

13. Sammanhållning – Ta beslut  

Det är viktigt att kunna ge alla medarbetare möjligheten att delta i förbättringsarbete.  

 

14. Lärande  

Det är viktigt att skapa och ständigt lära ut organisationens förbättringsarbeten. För att 

förbättra en process bör processen standardiseras. Genom att lära ut kan man förmedla 

vidare kunskapen och låta Lean-andan leva vidare när ny personal kommer in. 
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4.2.2 Muda 

Gordon Meland och Åsa Meland (2006) beskriver att ordet muda är ett japanskt ord som 

betyder slöseri, vilket betyder att man inte skapar något värde för verksamheten. Det som inte 

ger värde är bland annat dubbelarbete, att arbeta på fel sätt, göra upprepande fel, brist på och i 

kommunikationen, onödig väntan och sökande/letande efter material som inte finns på rätt 

plats. 

Inom administrationen kan man identifiera ett antal slöserier. Enligt Drew Locher (2011) och 

St Andrews finns det åtta slöserier som tas upp inom administration och service.  

De punkter som tas upp av båda referenserna är: 

1. Överproduktion  Att mer information finns än det som behövs. Kan även vara 

  pappersarbete, att dessa produceras tidigare än de behövs.  

2. Inventarie  Onödiga material, filer och papper. För mycket material som anses 

  vara onödigt och som tar för mycket plats när det antingen går att 

  slänga eller förvara dem på rätt sätt. 

3. Defekter  Ta in person som inte har rätt kompetens. Eller att man gör 

  fel i början och fel uppstår som ska korrigeras.  

4. Extra bearbetning   Bearbeta något som inte har värde för företaget/kunden/studenter 

  och att det tar längre tid än vad de borde.  

5. Onödig förflyttning Onödigt gående av personal fram och tillbaka till olika arbetsrum 

  för att få/ge information, få tag på pappersutskrifter eller gå på 

  onödiga möten. 

6. Transporter   Otydliga rutiner kring dokument. Onödig information, filer, papper 

  eller material.   

7. Väntan    Informationsflödet stoppas, en så kallad flaskhals. Information 

  som ska komma fram eller beslut som ska tas kan leda till 

  att processen stoppas och medarbetarna får vänta.  

8. Felaktig användning av personer med rätt kompentens  
  Att inte använda personer med rätt kompentens, erfarenhet och 

  kunskap är onödig slöseri. 
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4.3 Administrativ verksamhet 

Dessa övriga teoridelar nedan belyser några viktiga inputs för att en verksamhet ska fungera 

väl och bidra till ett gott arbetsklimat men också att det gynnar en lyckad 

Leanimplementering. Lean kan också medverka till att punkterna nedan stärks.   

4.3.1 Kommunikation 

Enligt Dahlkwist (2012) handlar kommunikation mellan människor främst om det verbala 

budskapet, det vill säga det talade eller det skrivna ordet. Dock är det icke verbala budskapet 

minst lika viktigt. Det vill säga vårt så ofta omedvetna kroppsspråk. Om man känner till hur 

kommunikation fungerar mellan människor kan man lättare hantera konflikter och undvika 

missförstånd. Dahlkwist menar också att människor ofta sänder motstridiga signaler till 

varandra. Genom att inte lyssna tillräckligt uppmärksamt eller om kroppsspråket motsäger det 

talade språket kan missförstånd lätt uppstå.  

Genom att kommunikation ofta sker på nätet ställer detta stora krav på hur man väljer sina 

ord, uppmanar Dahlkwist.  

Dahlkwist beskriver även de tre mest grundläggande frågor som bör besvaras för att 

kommunikationen skall ske på ett meningsfullt sätt. 

 

Inventarier/lager 

Överproduktion Outnyttjande av 

kompetens eller brist 

av detta 

förflyttning 

Transport 

Defekter 

Extra bearbetning 
Väntan 

Slöseri 

Figur 4-3 Slöserier i administration (egen bild, urspr. Larsson (2008)) 
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1. Vem är mottagaren? 

Man bör veta vem som är mottagaren för att nå fram med rätt budskap.  

2. Vad ska mottagaren ha informationen till? 

När man vet vem eller vilka mottagarna är bör man lista vad varje mottagare ska 

använda informationen till. Ta reda på mottagarens syfte med att ta del av 

informationen.   

3. Vad behöver mottagaren veta? 

Ta reda på vad för slags information de behöver veta.  

4.3.2 Team 

Om man definierar ordet team, innebär det samarbete med varandra. Ett team jobbar mot 

resultat och alla strävar efter samma mål. En viktig princip inom Lean är att man visar respekt 

för varandra och att man har förståelse för vad som ska genomföras inom teamet. För att med 

gott samarbete leda processen till det mål som är satt. (St-Andrew)  

Ett team som inte fungerar är bara en grupp av människor, kan man kan utläsa från boken, 

Lean handboken i service och tjänster. Vidare beskriver författarna att ett team som fungerar 

har ett visst självbestämmande vad gäller investeringar och schemaläggning till exempel. De 

förespråkar även belöning som baseras på hela gruppens prestation. Att arbeta efter tydliga 

procedurer och sätt innebär inte att göra saker exakt i detalj, utan att med exempelvis dagliga 

möten, som har ett tydligt fokus kan varje person göra de individuella arbetsmomenten efter 

bästa sätt men att det är uttalat vem som gör vad. (Lean handboken i service och tjänster, s 

147)  

Genom team building kan man skapa ‖vi-känsla‖. I en sådan team building gör man olika 

aktiviteter tillsammans. (Dahlkwist 2012) 

‖Då mycket på en arbetsplats bara kan uppnås i samverkan med andra, är det viktigt att lära 

känna varandras personligheter, behov, motiv och sätt att reagera.‖ 

      (Dahlkwist, 2012, s 108) 

Enligt Dahlkwist är dessa punkter en förutsättning för ett effektivt och välfungerande 

arbetslag:  

 Kommunikationen behöver fungera väl. 

 Ledaren måste vara aktiv och se till att klimatet är bra och att gruppen är samspelt. 

 För att öka motivationen hos gruppens medlemmar ska ledaren se till att det finns 

tydliga och lockande belöningar.  
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 Målsättningen måste vara klar. Även fördelningen av uppgifter och ansvar ska vara 

klar och tydlig. Samtidigt måste arbetslaget vara berett på snabba förändringar.  

 Konflikter som uppstår ska bearbetas direkt. 

 Gruppmedlemmar ska respektera varandra och varandras åsikter. 

 

4.3.3 Ledarskap 

”Ett gott ledarskap lägger grunden för bra resultat och ett bra arbetsklimat” 

(G. Meland & Å. Meland 2006, s. 110)  

Ledarskap handlar inte om att styra och bestämma, utan innebär att personer med 

personalansvar ska kunna ge stöd, motivera, utveckla och vägleda medarbetarna till 

verksamhetens uppsatta mål. Det är viktigt med rätt ledarskap för att verksamhet ska fungera. 

Vad som avgör ett bra ledarskap är den som ger klar bild av visionen, målen och vilket syfte 

arbetsuppgifterna har och se till att det inte finns några fördelningar mellan medarbetare där 

man favoriserar en arbetare bara för att personen jobbar flitigt. Det är viktigt att ge feedback 

till medarbetarna genom att visa att man bryr sig om dem och ge dem feedback som uppfyller 

svaren till vanliga frågor som ‖Gör jag rätt?‖, ‖Hur kan jag utvecklas?‖ eller ‖Gör jag bra 

ifrån mig?‖ och som gör att medarbetarna blir mer motiverade. (G. Meland & Å. Meland, 

2006) 

4.3.4 Mötesteknik  

Ett möte måste följa en struktur där beslut tas och inte skyndar på för att avsluta ett möte 

tidigare (G. Meland & Å. Meland, 2006). Genom att följa en struktur genom mötet tar G. 

Meland & Å. Meland (2006) upp några punkter som gör att det blir ordning. Det är bland 

annat tre punkter som består av att; beslut tas för uppkomna frågor från föregående möte, gå 

vidare med information och diskutera punkten som avslutning. 

Enligt G. Meland & Å. Meland (2006) är det viktigt att alla är delaktiga och att de är med då 

besluten tas. Det bör finnas protokoll för varje möte som bevis för att alla har varit delaktiga 

och varit med att bestämma i beslutet. I ett sådant protokoll finns även namn och datum som 

ska finnas i en pärm eller liknande där alla har tillgång till dem. Vidare skriver G. Meland & 

Å. Meland (2006) att de som inte kan vara med på mötet men som är kallade, ska kunna efter 

ett antal bestämda dagar, ta del av besluten och informationen som tagits upp. När de sedan 

har tagit del av besluten och informationen ska deras namn och aktuellt datum skrivas in i 

protokollet. De som inte kunnat vara närvarande på mötet då besluten fattats ska en 

arbetskollega ta beslut för den som inte ha kunnat delta, ett så kallat ‖post-röst‖ görs.  

Under planeringen av mötet ska man kunna besvara följande frågor såsom ‖vad är det som 

nödvändigt? Vilka bör vara på plats? Kallelsen till mötet ska inkludera vad målet och syftet är 

och klockslaget för mötet och när det avslutas. 
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Det är viktigt att alla tar ställning och tar mötet på allvar. Det är dessa möten som påverkar 

resultatet längre fram i en process. (G. Meland & Å. Meland, 2006) 

4.4 Användbara verktyg och metoder inom Lean 

Om man skall ändra sitt sätt att arbeta efter Lean kan vissa verktyg och metoder komma till 

användning för att lättare nå och få fram budskapet. Nedan beskrivs de vanligaste och som 

relaterar till vårt arbete.  

4.4.1 Standard work 

Att inte standardisera aktiviteterna i en process är som om att gå back i allt man har gjort 

hittills i en process. Det viktigt att blicka framåt och standardisera processerna och dess 

aktiviteter. Med standard work kan man bli mycket bättre. Drew Locher (2011) beskriver att 

standard work är det bästa sättet att effektivt utföra en aktivitet i en process. Att utföra 

aktiviteterna i stegvis ordning vid rätt tid är standard work.  

 

Att dokumentera standard work är viktigt och att de finns tillgängligt på jobbet och att de är 

visualiserade och enkla att förstå. Standard work beskriver vad som görs och vad som ska 

göras och hur det görs.
10

 Standard work används som en påminnelse men dock är det viktigt 

att företaget inte går in och förklarar och påpekar vad som ska göras om och om igen. 

(Locher, 2011) 

 

Vidare beskriver Locher (2011) att standard work är till för att identifiera uppkomna problem 

eller brister som inte är standardiserade och förbättra dem. Han menar även att det inte går att 

identifiera icke ‖standardiserade tillstånd‖ i ett företag om det inte finns standardisering redan 

från början.  

 

Locher tar upp några exempel på icke standardiserade tillstånd i administrationen:  

 

  Att inte lyckas utföra en aktivitet i en process och i viss tid. 

 

  Att det tar längre tid att utföra en aktivitet i en process än det borde göra. 

 

  Att utföra en aktivitet som ger negativ påverkan i processen och drar den 

nedåt istället för uppåt. 

 

 

Dessa punkter är viktiga att identifiera för att inte gå bakåt i en process. Det är även viktigt att 

förbättra och effektivisera samt standardisera dem. Det är ledarnas ansvar att standard work 

utförs. Drew Locher (2011) beskriver även att när medarbetarna inte kan införa standard work 

ska ledaren förbättra aktiviteterna och processens helhet vilket tyder på att ledaren ska 

identifiera bristerna. Locher nämner även att det finns de som säger att Lean inte fungerar i 

administrationen, men här har de fel menar han. Han beskriver att med standard work och 

med engagemang från medarbetarna kan det gå att eliminera det som är instabilt i 

administrationen.   

                                                 
10

 Se bilaga 3 och 6 ‖Standard work model‖ 
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4.4.1.1. Vad, Hur och Varför    

Vad – är det första som ska definieras enligt standard work. Det innebär; vad som ska utföras, 

vilka uppgifter, vilka aktiviteter samt vad det är som ska göras. Här ser man över hur man 

utför dem och vilka nyckelord som används som underlättar för medarbetarna att snabbt 

snappa upp den information som behövs för att utföra processerna. (Locher 2011)  

Drew Locher (2011) beskriver att när ‖Hur‖ beskrivs för att hur kunna utföra en process 

behövs det varken för mycket eller för lite information i detaljerad nivå. Helt enkelt att det ska 

vara lätt att förstå. Han påpekar även att standard work inte är ett träningsverktyg. Det ska 

vara i den nivå att personen som utför processen ska lätt kunna utföra ett arbetsmoment på ett 

effektivt sätt och att få fram rätt resultat. 

Varför – är en viktig del i standard work som man ska ta hänsyn till. Här kan ett nytt sätt att 

arbeta införas som kan förbättra en medarbetares arbetssätt och som möjliggör för bättre 

resultat både för företaget och för medarbetaren men som väcker frågan; är personen i fråga 

villig att ändra sitt sätt att jobba för det nya som en del i förbättringsarbetet? Eller det kanske 

orsakar andra problem som inte förbättrar processen och som istället påverkar negativt?  

Förväntad tid och tiden det tar att utföra aktiviteten är också en del av standard work. Enligt 

Drew Locher (2011) är det ingen ‖standard work‖ tillstånd om inte tiden hålls. Om det till 

exempel tar 20 minuter istället för de 10 minuter som förväntat. Det är viktigt att inkludera 

den förväntade tiden för att inte gå back i en process. Enligt Locher (2011) är Lean det bästa 

sättet att förbättra det identifierade problemet som inte har kunnat möta den förväntade tiden. 

En viktig del i en administrationsprocess är just utförandet av arbetsuppgifter som bör vara 

färdiga vid en viss tidpunkt. Det kan vara antal timmar per dag, dagar i veckan, veckor i 

månaden och så vidare. Detta gör att man blir mer säker på att arbetsmomenten och 

kommande aktiviteter utförs i tid och att man är mer noggrann med att hålla tiderna. 

 

‖To ensure that other tasks can be performed by other deparments or function in timely or 

accurate matter” 

     (Locher, 2011) 

4.4.2 Visualisering 

Genom att visualisera kan man lätt följa upp vad som ska ske under dagen, veckan eller 

månaden. Visualisering tar upp en plan och planen ska uppdateras hela tiden. Med 

visualisering går det även att följa resultaten som ska uppnås och följa framgången med 

processen samt se förbättringsarbetet som ska ske eller som har skett och arbeten som ska 

göras eller har gjorts. (Eriksen, Fischer, Mønsted, 2008) 

Exempel på företag som skapar visualisering är företag som producerar. Varje vecka har de 

nya mål på antalet kvantiteter som de ska producera under den veckan. Under varje dag 

redovisas det hur många som skall produceras så de når slutmålet slutet under veckan. Detta 

gör att företaget kan följa utvecklingen/framgången över hur många de skall producera per 

dag för att nå målet på slutet av veckan, som inte gör att de går back. Företaget uppdaterar 

status varje dag och checkar av om de har nått resultatet för dagen och om de inte har gjort det 

ställer de frågan vad som ska göras för att det ska bli bättre dagen efter, om de ska hyra in fler 

människor eller be arbetarna att jobba övertid. Dem uppdaterar allt detta på en så kallad 

produktionskontrolltavla. Tavlan visar inte bara mål och förbättringar utan den visar även var 
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slöserierna finns, dubbelarbete och andra brister blir synliga och som ska förbättras och hur de 

kan förbättras. (Larsson, 2008)  

Visualisering vill visa klart och tydligt vad som är målet och att alla ser vad som sker på 

företaget. Att göra det synligt är inte bara för att visa; så här det ser ut nu, utan även att 

påminna alla att det är ett visst mål företaget strävar efter och att det är medarbetarna 

gemensamt som ser till att målet nås. För att göra det synligt kan så kallad visualiserings 

tavla, införas på alla avdelningar i ett företag. (Eriksen, Fischer, Mønsted, 2008)  

 

Tavlan underlättar vad som ska tas upp på dagliga avstämningsmöten och som visar vilka mål 

företaget ska uppnå. På en sådan tavla skrivs allt ifrån förbättringsförslag till brister/stopp i 

verksamheten till närvarande och frånvarande personal. Tavlan kan uppdateras dagligen.  

Eriksen, Fischer, Mønsted (2008) menar även att om man inte gör problemen synliga kan det 

ta betydligt längre tid att förbättra det.  

 

Problem/flaskhals behöver inte exempelvis vara stopp i material eller dataprogram som inte 

fungerar utan det kan även uppstå bland medarbetarna. Det kan då underlätta för företaget att 

med hjälp av visualisering se var problemet finns och ta tag i problemet utan att det skapar 

konflikter bland personalen. Detta kan även minska på stressen hos personalen som själva 

slipper påpeka fel till chefen. Det kan vara en fördel att allting visas upp på en och samma 

plats, det är synligt för alla och är väl utformat så att alla kan begripa vad som står och kan 

följa processen. Det underlättar för både ledare och personal att identifiera var flaskhalsen 

ligger och komma med förbättringsförslag. (Eriksen, Fischer, Mønsted, 2008)    

 

4.4.3 Dokumentation 

För att kunna ha allt på en och samma plats, så är dokumentation en bra lösning. ISO 9000 

certifiering (2003) beskriver att de processer som ska dokumenteras bör fastställas vilka det 

är. Där beskrivs även vad syftet med dokumentation är och att styra processerna på säkert sätt. 

 

 

“Huvudsyftet med dokumentationen är att möjliggöra en konsekvent och stabil styrning av 

processerna.” 

 

    (ISO 9000 certifiering, 2003 s. 10)  

 

De processer som dokumenteras ska bland annat innehålla processens storlek, vilka som är 

berörda och personalens kompetens, vilka risker det finns och slöserier som har uppstått, 

aktiviteterna i processernas arbetsuppgifter och dels kopplingen till varandra. Processer kan 

följas med olika hjälpmedel som att använda checklistor. 

 

Efter att ha standardiserat processerna är det viktigt att dokumentera dessa på lätt tillgänglig 

plats för alla på företaget. Dokumentationen bör finnas på samma databas eller tillgängligt på 

internet. (ISO 9000, 2003) 

 

4.4.4 Standardisering 

Standardisering innebär att det finns en beskrivning på hur utförandet av en process sker. Med 

standardisering kan det steg för steg visas hur varje aktivitet i en process ska utföras. Steget 
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börjar från start fram till att slutmålet. Ett bra exempel på en bra standard är att ha checklistor 

där det punkt för punkt går igenom processen. Man checkar av och ser vilka aktiviteter eller 

arbetsuppgifter som är viktiga att följa i rätt steg. (Eriksen, Fischer, Mønsted, 2008) 

 

Enligt Eriksen, Fischer och Mønsted (2008) är standardisering en väsentlig grund del för 

Lean. Fördelen med standardisering är att när en person är borta en längre period eller när en 

ny person anställs kan då dessa personer följa beskrivningen. Detta underlättar för alla på en 

avdelning. Med standardisering kan man minska förvirring och irritationer bland 

medarbetarna.  

 

Det är viktigt för företag att standardisera processerna för att senare implementera Lean i 

administrationen för att ständigt kunna förbättra processerna. Utan standardisering är det 

ingen idé att ens fundera på att implementera Lean. (Larsson 2008)  

Enligt Larsson (2008) är standardisering ett bra sätt för att det administrativa arbetet inte blir 

lika stressigt och man får en mer lugnare arbetsmiljö. Han beskriver även att standardiserade 

processer eliminerar slöserier och gör det lättare att identifierar nya uppkommande 

flaskhalsar.  

 

4.4.5 PDCA- Cirkeln (Plan-Do-Check-Act)  

PDCA cirkeln eller ett annat ord som den är mer känd 

som är Deming hjulet. Det är ett förbättring hjul som 

cirkulerar runt vid varje förbättring som genomförs. 

(Liker 2009)  

PDCA cirkeln används inom olika delar på företagen, 

kan vara bland annat inom ledarskap och 

processarbete. (Locher 2011)  

Enligt Linus Larsson (2008) är Deming cirkeln till för 

att besvara frågor såsom; Vad är det som ska uppnås? 

Är förändringarna förbättringar och vilka 

förändringar är det som ger bättre resultat.  

Med detta verktyg ska man kunna förbättra arbetet på 

fyra steg. 

 

 

P som står för Plan kan innebära att man planerar vad som ska ändras 

och förbättras eller vad som ska identifieras som ett problem eller muda 

som sedan kan elimineras. Man ska först och främst identifiera vad som 

är syftet med ändringen som ska göras eller vad grunden till problemet är 

och varför det har uppstått. Enligt Drew Locher (2011) ska man ställa de 

‖fem varför‖
11

 som sedan leder till grundorsaken av ett problem. De fem 

varför kan börja med exempelvis: ‖Varför fungerar inte datorn?‖ och 

svaret kan då vara ‖För att det är något fel på datorn‖, och utveckla sedan 

                                                 
11

 Se kapitel 4.4.7 

ACT PLAN 

DO CHECK 

Figur 4-4-5 Deming-hjulet 
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frågan till ‖Varför är det fel på datorn?‖ och så vidare, tills man når vad problemet grundar sig 

i. Det kan visa sig att datorn har fått virus. (Locher 2011) 

 

D som står för Do innebär, att genomföra förbättringar som 

har tagits upp på Plan. Locher (2011) tar upp de tre W:na 

som står för What, Who och When.  

What – Vad är det som ska göras? Who – Vem ska göra det 

och ansvarar för det? och When- När kommer detta att ske 

och när blir det klart?  

 

  C står för Check och innebär att man kollar av om   

  implementering av ‖Do‖ går att utföra. Man analyserar om det 

  kan ge ett förbättrat resultat. (Locher 2011) 

 

 

 

A står för Act och som innebär att man agerar när alla de tre stegen 

ovan är godkända och först då utförs förbättringen. 

 

 

 

4.4.6 DMAIC 

Enligt Björkqvist
12

 på Ericsson finns det två typer av generella förbättringar. Det ena är när en 

avvikelse eller ett problem uppstår från ett normalläge eller befintliga standarder exempelvis 

från kravspecifikation, ett kvalitetsmål eller ett tillbud. I detta läge gäller det att tänka till och 

ta fram förbättringar som gör att man faktiskt når upp det mål som redan är satt. Det vill säga, 

man vill bibehålla andelen värdeskapande tid och därmed leva upp till överenskommen 

standard.  

Den andra gäller när man vill förbättra och sätta nya högre mål, utmana processen som 

Björkqvist uttrycker det. Här skall man utveckla nya smarta standarder för att klara dessa nya 

mål och därmed öka andelen värdeskapande tid.  

De Mast och Lokkerbol (2012) beskriver DMAIC som den metod man ofta använder som ett 

första angreppssätt för att lösa ett problem. Vidare beskriver de att inom den här metodiken 

finns olika kontrollpunkter som fördelas mellan de fem faserna, define – measure – analyze – 

improve och control. 

                                                 
12

 Intervjutillfälle, Ericsson 2013-02-08 
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Defined:  Vad är problemet och vilka mål har vi? 

 Här gäller det att förstå och definiera   

 avvikelsen/problemet.  

Measure:  Hur vet vi att det är ett verkligt problem? 

Hitta grundorsaken exempelvis med hjälp av 5 varför. 

Finns det en mätning att basera sina beslut på. Hitta ett sätt att mäta. 

Analyse:  Vad är grundorsaken till problemet? 

Analysera den data som tagits fram. Hitta rotorsaken till problemet. 

Improve:  Vad gör vi åt problemet? 

Genom förbättringen som är tänkt. Skapa förutsättningar för förbättringen att 

leva vidare.  

Control:  Se till att problemet inte återkommer! 

Säkerställ att förbättringen efterlevs. Dokumentera, informera, lär  ut. Sätt ett 

datum längre fram och följ upp.  

 

Källa: Ericsson PDF material: Grundpresentation för besökare samt intervju tillfället. /  de Mast, 

Lokkerbol 

Improve  Analyze 

Measure Control 

Define  

Figur 4-4-6 DMAIC-cykel 
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4.4.7 5 varför 

De 5 varför har tidigare nämnts i Demings-hjulet, under rubriken Do och även i Dmaic under 

measure. De fem varför innebär att man ställer frågan; varför, 5 gånger tills dess att 

grundproblemet identifierats. (Larsson, 2008)  

 

Genom att använda metoden fem varför, kan det bland annat bena ut vad som är 

grundproblemet och orsaken till problemet blir synligt. Enligt Larsson (2008) är denna metod 

enkel att utföra, är ett effektivt och som snabbt sätt leder till grundproblemet. Det sätter igång 

tankeverksamheten och man funderar och diskuterar varför problemet uppstått, varför det blev 

så här, varför det hände just nu och så vidare.  

 

Ett annat ett exempel på fem varför kan vara:  

 

Problem: Mobil som inte fungerar 

1. Varför fungerar inte mobilen? 

 För att den stängs av 

 

2. Varför stängs den av? 

 För att batteriet är slut 

 

3. Varför är batteriet slut? 

 För att batteritiden har 

förbrukats och behövs laddas 

 

4. Varför har batteriet inte laddats? 

 För att laddare inte finns 

 

5. Varför finns inte laddaren 

 För att den är borta 

Grundproblem: batteriet är dött och laddaren är borta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-4-7 Figur hänvisar till 

5 varför 
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5. Resultat 

Här sammanfattas den empiriska delen i denna rapport som bygger på intervjuer och 

iakttagelser för att kunna kartlägga nivåerna och lägga en grund till det fortsätta arbetet med 

den nya metoden.  

Intervjuerna har lett till en översiktlig planläggning av aktiviteterna såsom respondenterna 

beskrivit och enligt de observationer som gjorts på plats, som senare varit ett gott underlag för 

den omarbetade processkartan. 

 

STUDIEREKTORSGRUPPEN ADMINISTRATIONEN KUND / STUDENT

UTBILDNINGSUTSKOTT LÄRARE

STUDENTCENTRUM

Beslut om 
blockscheman 

Ev.Översättning 
kursplan 

Ex avvikelser: Kurs har 
bytt namn 
Lärare hoppar av 
*Vilka avvikelser skall 
tillåtas i innevarande 
läsperiod 

Avvikelser: Kurs har 
bytt namn, 
Lärare hoppar av 

Kostnad för 
översättning.  
*Ja ruta för önskan 
att få text översatt 

Schemaunderlag 

PING PONG 

15 nov. öppnar upp för 
internationella studenter 

Anmälan sker 
senast 15 april  

Se info på 
hemsidan  

*Hur mycket har 
studenterna att säga till 
om ang kursförändringar 

1 maj anmälan för 
utbytesstudenter 

Beredskapsplan behövs: 
när det sker "sena" 
ändringar under året. Ex 
kurs måste bytas ut, vad 
måste göras 

* Varför förändringar i 
kursplanen, ett bra svar 
bör ges 

Sammanställer 
dokument 

Publicerar 
blockscheman  

Publicerar 
kurslista 

LADOK TFU 

Publicerar 
utbildningsplaner 

Vem är lärare? 
Hur många ggr i veckan 
Schemaläggning 
*Kommentarruta: 
ersätter gml kurs 

Examinatorslista 

Fastställande av 
utbildningsplan och 
examinatorslista 

Förslag till 
förändringar  och 
önskemål om köp av 
kurser fr andra 
institutioner 

Kallelse till möte - 
sänd med agenda 

Minutes of Meeting / 
protokoll 

 

Figur 5-1 Helhetsbild enligt egen undersökning/empiri 
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5.1 Intervjuerna 

 

Intervjuerna på institutionen ingenjörshögskolan har gått som en röd tråd genom den 

processkarta som finns på skolans hemsida. Enligt respondenterna används dock inte 

processkartan som ett arbetsverktyg idag, en del kände inte ens till att den fanns.  

 

Figur 5-3 Utbildningsadministratörens (C. Lagerqvist) del i processen 

 

Figur 5-2 Processägarens (T. Wahnström) delaktighet i processen 
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För övrigt innehåller varje sammanfattning av intervjuerna
13

 en beskrivning av respondenten 

över vad de gör i processen, som därefter fått lägga fram om det finns något i processen som 

behöver förbättras och/eller om det tar stopp någonstans.  

 

 

Figur 5-4 Utbildningshandläggarens (B-L Johansson) del i processen 

 

5.2 Sammanfattning av egen undersökning/empiri 

 

Lean och muda 
Samtliga respondenter var öppna för att veta mer om Lean och på vilket sätt filosofin kan 

underlätta dem i sitt dagliga arbete och som en alternativ metod i processen. Respondenterna 

visar särskilt intresse för Leans sätt att prioritera och visualisera dagens uppgifter. De beskrev 

även att det behövdes tydliga riktlinjer över arbetsfördelningen och ansvarsområden. Thomas 

berättar att han önskar man hittade ett system som kan fånga upp saker o ting för dagen, för 

att bearbeta dem senare när man har tillräckligt med tid att ‖processa‖ tanken med kursen och 

kursnamnet men också för att tydliggöra kursens mål.  

Respondenterna beskrev att det fanns en hel del väntan och stopp i den här processen. Solveig 

berättar till exempel att hon inte kan gå in och uppdatera informationen på hemsidan på grund 

av att det är ett stopp i själva processen som gör att hon blir väntandes med informationen hon 

har till hands. Hon kan inte gå ut med informationen innan den blivit fastställd på 

utbildningsutskottet. Thomas berättar dock att mötena i processens början har minskat på en 

hel del spring och efterarbete som fanns förut men att det fortfarande finns brister. 

Uppdragsgivaren uppgav dubbelarbete, risker för att fel eller att rätt information inte kom 

fram till rätt person och vill minimera risken för missförstånd.  

                                                 
13

 Se bilaga 10-13 
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Processägare 
Respondenten som rent formellt är processägare berättar att han initierar till mötena och 

inleder därmed processens första aktivitet. Han säger dock att det inte är uttalat vem som 

egentligen är processägare och att eventuella uppgifter i en sådan roll inte följs. 

 

Mötesteknik 
Respondenten beskrev att mötena blivit bättre. Förra året inbjöds textilhögskolan till mötena 

och enligt egen observation används textilhögskolans dokument/anteckningar från föregående 

möte som en slags agenda på (SRG2) mötet. Det förekom ett visst spring från 

mötesdeltagarna och en del ville påskynda mötet.  

 

Långsiktighet och visualisering 
Samtliga respondenter hade egna önskemål och kom med förbättringsförslag till processen 

och såg på långsikt en förbättrad process. Britt-Lis säger till exempel att all information från 

mötet angående blockscheman bör delas med de andra som är berörda i själva processen. För 

allt hänger samman och ju tidigare de får informationen, desto snabbare kan själva processen 

fortlöpa och då har man också bättre koll och har mer tid för uppgifterna. Britt-Lis anser att 

ett protokoll från processen skulle göra nytta. Thomas säger också att ”Man skulle även vilja 

få med andra institutioner men tidsmässigt funkar det inte och kan även bli ohållbart.” 

Respondenterna beskrev att det inte finns något som visualiserar hur långt man har kommit i 

processen. Vissa respondenter säger att de inte känner till processkartan som ligger på 

hemsidan.  

Kundfokus och värdeskapande processer 
Många av respondenterna uppgav att slutmålet för sina uppgifter var att få ut information till 

studenterna och deras fokus ligger på att få ut den i rätt tid. Thomas anser efter en förfrågan 

att det skulle kunna vara en god idé att flytta fram processen, för att det, såsom Solveig säger 

skulle underlätta för henne att få ut informationen i tid. Som ett exempel berättar 

respondenten att hon får problem med ytterligare väntan när lärarna inte översätter sina 

kursplaner och informationen som ska ut till studenterna blir försenat. Det framkommer även 

från respondenten att studierektorerna bör ha studenten i åtanke och tänka på konsekvenserna 

för en utländsk student när till exempel en lärare byts ut mitt i terminen eller om en kurs 

skjuts upp en längre period eller tas bort. 

Flera av respondenterna beskrev hur man kan förbättra processen och därmed undvika väntan 

och stopp i processen. Det finns en gemensam syn på att utöka användandet av TFU och göra 

den till en gemensam plats för all information. Camilla påpekar att det är dags att sätta en 

deadline då de allra sista ändringarna av blockscheman ska vara gjorda och berättar att hon 

har varit i kontakt med Thomas om detta men inte fått något svar vid intervjutillfället. Efter 

det datumet springer jag inte efter studierektorerna, säger Camilla.  

Kommunikation 
Samtliga respondenter beskrev en önskan om bättre kommunikation. En stor del av 

kommunikationen genomfördes via e-post och via ett gemensamt personalmöte en gång i 

veckan. Respondenterna beskrev att processen har två möten i början som främst berör 
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studierektorerna och till sist ett formellt möte, där en del av den bearbetade informationen ska 

fastställas. Där emellan beskrevs inga fler möten eller uttalade deadlines. 

Samtliga poängterade vikten av att få ut information till alla berörda i processen. Camilla och 

Britt-Lis på administrationsavdelningen beskrev vikten av att använda sig av ett webbverktyg 

som exempelvis TFU, för att hämta och dela med sig av rätt information från en gemensam 

databas. Britt-Lis säger att informationen från de två första mötena bör vara tillgänglig 

någonstans så att alla som är berörda av processen kan komma åt det.   

Team och ledarskap 
Respondenterna beskrev att de berörda personerna i processen har jobbat ihop i flera år och 

har kunskap om varandras uppgifter. Enligt Britt-Lis gör detta att hon kan hoppa in och hjälpa 

till när en annan inte är tillgänglig eller är sjuk.  

Samtliga respondenter beskrev att kommunikationen behöver utökas och en extra tydlighet 

efterlyses. Det var viktigt att beskriva vem som skulle göra vad för att minimera risken för 

missförstånd eller undvika dubbelarbete. Uppdragsgivaren beskrev att medarbetarna varit utan 

administrativ chef i många år (tjänsten tillsattes för drygt två år sedan) och arbetat under ett 

helt annat ledarskap tidigare.  

Dokumentation och standardisering 
Britt-Lis beskrev att hon dokumenterade och skrev in kurskoder fortlöpande som hon har 

utskrivet i en pärm hos sig. För övrigt beskrev respondenterna att de flesta av dem har 

mångårig erfarenhet av processen och kan hoppa in och hjälpa till om det behövs, därmed har 

det inte funnit ett behov av instruktioner eller särskild dokumentation. Uppdragsgivaren 

uppger att prefekten har en vision om ett utökat kvalitetstänk.  
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6. Kompletterande intervjuer 

För att klargöra vissa frågetecken har vissa kompletterande intervjuer gjorts och på så vis fått 

fram ytterligare information som gruppen har kunnat jobba vidare med i rapporten. Dessa 

kontakter har skett med Ericsson AB (Borås) samt University of St Andrews (Storbritannien). 

6.1 Benchmarking på Ericsson 

Gruppen har träffat Daniel Björkqvist på Ericsson AB. Han arbetar som Lean Driver och är 

verksamhetsutvecklare på Ericsson Return Logistics i Borås.  

6.1.1 Process inom administration 

Enligt Daniel Björkqvist är det skillnad att jobba med en process i administrationen och i 

produktionen, att detta är två skilda saker och illustrerade detta på nedan vis. Han nämnde 

även att arbetsmomenten i processen och även processen i sig, oftast är längre på 

tjänstemannasidan och tar längre tid att förändra.  

I en produktionslina står människorna utanför maskinerna och jobbar med maskinen, de är 

oftast inte involverade i tillverkningsprocessen, utan de är istället operatörer. Här är det 

enklare att se om det till exempel är bättre att låta maskinerna byta plats för att få ett bättre 

flöde.  

I en administrationsavdelning sitter man i processen och det fungerar oftast bra men en sak 

som kommunikation är allt för ofta bristande, just för att det inte är lätt att se var man befinner 

sig i processen, ligger jag före eller efter. Ofta identifierar tjänstemännen sig med sitt jobb och 

det är viktigt att se till att dessa människor hamnar utanför processen istället, det ligger 

mycket förändringsarbete i det, det vill säga, mycket change management
14

 för att det ska 

ske. 

Med change management kan man komma till en viss insikt att det är dags för förändringar 

och kan ställa sig frågan: Hur gör vi detta på ett bättre sätt? 

Björkqvist säger att för att få till en annan tankeverksamhet kan man tänka som så att; ‖jag är 

inte bäst på det jag gör, sanningen är den att när jag anställdes var jag bäst lämpad men det 

är inte säkert att det är så idag, någon kanske är bättre på det idag och då är det lättare att se 

att det är processen det är fel på.” Ensam är inte stark menar Björkqvist, det är enklare att se 

hur en process fungerar om vi ställer oss utanför, att det är processen det är fel på, inte mig.  

Detta släpper också vissa företeelser som att hitta en syndabock när något går fel, slå ifrån sig 

ansvar, inte mig det är fel på, alltid någon annans fel. Den här resan bör komma till först och 

det kan ta lång tid och är en jobbig process säger Björkqvist. 

                                                 
14

 Change management betyder ‖samordning av en strukturerad övergångsperiod från situation A till situation B 

för at uppnå varaktig förändring i en organisation‖ (BNET Business Dictionary) 
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PRODUKTION 

    

 

 

ADMINISTRATION 

 

 

________ ___________________________ 

 

Administrationsprocess

 

Figur 6-1 Illustrerar att arbeta i och utanför processen 

 

Vidare berättar Björkqvist att det är en fördel för medarbetaren att arbeta enligt 

standardisering och införa Lean tänk. Genom att veta att man faktiskt kan vara sjuk eller vara 

hemma för vård av barn, eller av annan anledning inte kan vara på plats på jobbet eftersom att 

det finns standard work model för hela eller vissa delar av sitt arbete. Med detta arbetsverktyg 

kan någon hoppa in och göra delar av det arbete som behövs för att inte skapa flaskhals. Det 

är lättare att komma ihåg och lättare att komma in i jobbet som skall göras.  

Det är den som ansvarar för sitt område som skall uppdatera instruktionerna. Alla 

medarbetare är ansvariga för att processen skall fungera men ett särskilt ansvar har man för 

sin del. Man är inte ensamt ansvarig för att förbättra sin delprocess, utan det sker med input 

från andra som medarbetaren uppdaterar och hela tiden se till att det sker förbättringar. 

Samtidigt skall den ansvarige ansvara för att utbilda fler. På så vis kvalitetssäkrar man 

produkten.  

Under intervjun ställdes frågan till en av våra frågeställningar: Kan man göra Lean av en 

process, istället för hela organisationen? 

Det kan vara enklare säger Björkqvist, det är enklare att få till varje delprocess. Det blir Lean 

i en light variant, man säkrar processen. På så vis kan man få hjälp från andra avdelningar, om 
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de gör sin avdelningscertifiering bra. Certifiering kallas den del när man har utbildat andra i 

sin del av processen som man har skapat en instruktion för.  

Om det fungerar att rotera så står man ju verkligen utanför processen. Rotation är när alla på 

avdelningen kan rotera och hoppa in och arbeta på annan plats under en viss tid.  

Hur går det till att prioritera? 

Det är bäst om gruppen själva tar beslut och prioriterar. ‖jag har lugnt här och jag kan stötta 

till där, och kan det hyfsat bra med hjälp av instruktionerna.‖ 

Hur motiveras personal till detta?  

Det är de som har gjort den här resan och det blir en naturlig efterfrågan istället, personalen 

ser de positiva fördelarna med att lyfta sig ifrån processen.  

Björkqvist fortsätter samtalet med att prata om att många inom administrativa yrken jobbar 

övertid. Hans vision är att ärendena ska bli klara på den tid jag är satt att jobba här. Jag 

lämnar inget efter mig idag. Det är väl inte någon här som vill gå hem och lämna kvar en 

massa ogjort arbete. 

Björkqvist tog upp en dimension till, att identifiera gränsvärden. I medel hur mycket klarar 

man av (inte borde) utan klarar av att göra under en arbetsdag. Man måste ha modet att säga 

till att man har för mycket. Det är vanligt inom administration att säga jag, jag, jag. Jag tar på 

mig ansvaret för att det inte blir gjort i tid.  

Tänk istället på en produktionslina, ett kort har pajat och man måste löda för hand, hade man 

klagat på den här personen?  

Det är viktigt att hitta gränsvärden och kommunicera ut det till alla. Det är en svår uppgift 

men det bör gå. 

Vad gör chefen?  

Chefen ska vara coach och ta upp problem på ytan som är upp till medarbetare och lösa det. 

Chefen kan vara ledare för möten och kan fördela folk. Men om han är sjuk vad händer då? 

Med hjälp av visualisering på (VMS – visual management system) tavla kan någon annan 

hålla i avstämningsmöten som sker under dagen för att kolla stapeln med gränsvärdena och se 

hur det går. Chefen kan tala om att detta ska göras men är inte inne och gör subprocess 

mappning och certifierar folk, chefen är inte verksam i processen men däremot så kan även 

chefen hoppa in, man bör inkludera chefen i resurspolen, vara en del av teamet. Alla ska ju 

ändå mot samma mål. 

Förbättringsstrukturen som den bör se ut enligt Björkqvist. 

1. Identifiera process, hur ser det ut från ett kundperspektiv.  

2. Sätter en standard, ge input, förbättrar lite mer, använd varandras kunskaper.  

3. Regelbundna möten, få bättre förståelse, och hjälpa varandra och ge support när 

arbeten kommer att ta mer tid, exempelvis, den här kunden har jag alltid problem med, 
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då vi tillsammans lösa detta istället, hjälps åt, behöver inga stora möten utan korta stå-

upp möten för att checka av läget.  

4. Standardisera 

5. Vilka är kritiska produkter/aktiviteter? Ta in hjälp när det behövs. Skapa instruktioner, 

utbildar och certifierar. En person ansvarar för dessa tre bitar och just sin del i 

processen. Alla jobbar i hela kedjan men de här ansvarar och andra ger input, den som 

ansvarar utbildar och certifierar, prioritera och avsätter tid, alla har sina roller, en viss 

del måste vara tid för förbättringsarbete.  

6. Personen själv sätter sin egen tid och gränsvärden. 

6.1.2 VMS  

På en Visual Management System – tavla bör man fundera på vad som är intressant att visa. 

På Ericsson exempelvis visar man hur mycket order som kommer in, hur mycket klarar man 

av, behöver man hjälp för att man ligger efter. Hela teamet måste vara samlat på dessa 

avstämnings-möten och genomgång vid tavlan.  

Enligt Björkqvist måste tre (3) saker finnas på denna tavla. 

Operativt arbete – finns det avvikelser, är det någon som inte är här till 100%, då ska vi 

hantera detta, inte hon/han, VI, vad har vi för uppdrag, hur många ärenden har vi och klarar vi 

av våra åtaganden? 

Verksamhetsnära mätningar – hur många, leveransspecifikation ex, hur många klarade vi av 

förra veckan, vad har vi för svarstid, hur mycket kommer in samt när kan vi vara färdiga med 

våra uppdrag? Här kan man resursplanera tillsammans och datan behöver inte uppdateras 

varje dag. 

Förbättringsdel –  Denna behöver inte uppdateras varje dag, en eller ett par gånger i veckan 

kan vara tillräckligt. Har vi något ständigt återkommande fel, vissa problem kan åtgärda nu 

men det är ingen förbättring, vad gör vi för att det inte ska återkomma igen, vi behöver titta på 

det här. 

6.1.3 3 P:na 

Under intervjutillfället observerades VMS-tavlan och frågade vad process, produkt och 

personal stod för på deras tavla och Björkqvist gav oss en kort men begriplig förklaring om 

detta.  

Varje dag har de avstämning två gånger om dagen vid VMS–tavlan och där går de igenom 

dagen. Bland annat märker de upp varje delprocess med en färgad markör och för respektive 

P. 

Det kan handla om att en avdelning eller person behöver extra hjälp och då byter markören 

färg till gul på P för Personal. 

Produkt kan innebära att momentet står still på grund av ett fel som inte har med processen att 

göra. Exempelvis skrivaren är sönder, datan ligger ner.  
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Man måste även se status på hur processen går framåt. Den kan vara grön trots att personal är 

på gul. Blir den röd så betyder det helt enkelt att vi måste åtgärda, prioritera på avstämningen 

hur vi skall gå vidare.   

6.1.4 Färgkoderna 

Färgkoderna kring dessa tre P:na är viktiga för att illustrera hur de ligger till i processen.  

Hos oss på Ericsson står exempelvis rött på personal för att man inte hinner med, ingen som 

backar upp. Gult är att man inte hinner med jobbet men att man inte behöver jobba över. 

Grönt, då hinner man helt enkelt med jobbet under dagen, berättar Björkqvist. 

6.2 St Andrews 

Genom att ta kontakt med detta universitet som arbetar med Lean inom administrativa 

processer på akademiskt sektor, har denna fråga ställts; hur de gör för att kommunicera sinns 

emellan och vilken teknik använder de för att visualisera processen? 

En god mailkonversation har gruppen haft med Mark Robinson under perioden februari-april 

(2013), som arbetar som change consultant, Lean på University of St Andrews.  

Så här beskrev han sina erfarenheter och hur de arbetar med kommunikationen: 

Visuell Management (VMS) är en fråga som förefaller enkel, men är trots allt svår att lösa. 

Personalen tycks föredra att behålla vad de gör för sig själva, eller åtminstone inom sitt 

arbetslag. Vi är inte på väg att tvinga personalen att använda en VMS, på grund av de gånger 

vi gett dem stark rekommendation att använda den, har det i de flesta fall fallit i glömska 

ganska snabbt. Att hålla den aktuell ses som en extra syssla och ett hinder att genomföra den 

nya processen. 

Personalen gör dock informationen tillgänglig inom sitt arbetslag och kanske även över den 

enhet de arbetar genom att dela den i en mapp online. Med detta uppnås en viss nivå av 

synlighet, men uppenbarligen inte till dem som fysiskt passerar detta arbetsområde, det vill 

säga det finns inget intressant och färgstark whiteboard att titta på. 

Mycket annat av det vi gör leder till större öppenhet av en process, från att kartlägga varje 

steg i en pågående process i ett så kallat Lean Rapid Improvement Event (RIE). I slutet på ett 

sådant event går teamet iväg och skapar ett dokument i Visio och en pdf med steg för steg 

kartläggning av deras nya process. 

Vi använder alltså Visio för att kartlägga våra nya processer som skapas på RIE. Allt vi 

använder på RIE är en rulle med papper och post-it lappar och fotograferar sedan den färdiga 

kartläggningen. 

I slutet på RIE, kommer vi be teamet att leverera en presentation till de som är involverade i 

processen som inte var närvarande på RIE, till exempel ledning, personal som var tillkallade 

för experthjälp och råd, personal som inte kunde undvaras att vara med på RIE, leverantörer 

till processen och kunder till processen. Presentationen kommer att omfatta syfte och mål, hur 
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processen för RIE gick till (nuvarande kartläggning, idéer, analyser, framtida kartläggning) 

och resultat. 

Ofta tar processägarna ut en stor utskrift av processen och sätter upp den på väggen på deras 

kontor och på så sätt klargör för alla att de har en ny process och att den finns här för alla att 

se. Detta signalerar även att denna process är till för att följas. 

Som en del av varje RIE, kommer de att ha en handlingsplan för aktiviteter som faller utanför 

en RIE som de inte kunde slutföra under eventet. En åtgärd för detta är att upprätta en 

‖kommunikationsplan‖ – Hur berättar för de andra om RIE och dess resultat. 

Kommunikationen planen omfattar vanligtvis att hålla möten för att förklara processen, 

strukturen för planeringen, om inte dagliga möten så åtminstone veckomöten och visar hur 

den nya processen utförs – här används någon form av VMS. I universitets sammanhang är 

det nödvändigtvis inte så mycket data och mätningar att visa upp, istället är det för att göra 

andra medvetna om vem som gör vad i led av alla uppgifter och i vilket skede de uppgifterna 

är i just nu. 

Slutligen vill Mark Robinson påpeka att om VMS skall användas, så se till att den fortfarande 

tjänar ett syfte och att det inte bara är något som en gång var ett användbart verktyg som 

istället tar upp plats och tid. 
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7. Ny metod 

Avsikten med resultatdelen är att förtydliga processkartan samt att underlätta framtida arbete 

genom förbättringsförslag och nya alternativa metoder. Resultat och analysdelen har lett till 

ett resultat på problemställningen. 

7.1 5 varför 

När information samlades in till den här rapporten angående olika verktyg och metoder inom 

ämnet, kom bland annat DMAIC
15

 upp på sökradarn som ofta använder sig av metoden 5 

varför
16

 för att få fram rotorsaken till ett problem. Denna metod användes av oss och som 

utläses från figuren nedan, nerifrån och upp i kolumnen; lösning på problemet, kan man 

komma till rotorsaken och också läsa sig till bästa lösningen.  

Ett av problemen som beskrevs för oss var just dubbelarbete och här upptäcktes en möjlighet 

att med hjälp av 5 varför finna lösning till problemet.  

 

 

 

 

 

 

 Problem Lösning på problemet 
 

Dubbelarbete Klargör vem som gör vad och när 

 
För att det är inte uttalat vem som 
gör vad 

Klargör ansvarsområden 

 

För att kommunikationen brister Frigör tid för möten 

 
För att det saknas tydliga riktlinjer 
och flöden 

Ta fram en processkarta 

 
För att det inte är prioriterat  Ändra prioritering 

Figur 7-1 5 varför (omarbetad figur)
17

  

                                                 
15

 Se avsnitt 4.4.6 
16

 Se avsnitt 4.4.7 
17

 http://www.ihm.se/blogg/staffanarnbom/2010/varfor-varfor-varfor-varfor-varfor 
 [Hämtad den: 2013-03-20] 
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7.2 DMAIC 

Genom att rapporten har en problemställning och ett syfte har gruppen kunnat förstå och 

definierat problemet. Grundorsaken har tagits fram med hjälp av 5 varför. Det har varit svårt 

att finna ett sätt att mäta det hela, vilket man bör finna ut enligt modellen. Därefter 

analyseras det som framkommit från de 5 varför och hittar rotorsaken till problemet. Genom 

förbättringen som var tänkt för detta har gruppen en lösning och gör något åt problemet.  

I diskussionsdelen kommer gruppen att ge förutsättningar för att förbättringen ska kvarstå och 

utvecklas (improve). På femte och sista delen i DMAIC står control och denna del står för ett 

framtida arbete för administrationsavdelningen. Genom att dokumentera, standardisera och 

lära ut detta, kan man säkerställa att förbättringen efterlevs.  

7.3 Processmetod 

Den metod som har valts ut för att kartlägga vad empirin kommer att ge upphov till är 

uppdelad i tre nivåer.
18

 Den del som idag beskriver processen kallas nivå 1. Med kvalitativa 

intervjuer med samtliga berörda personer med fokus på institutionen ingenjörshögskolan 

kommer detta leda till en uppdatering av processkartan.  

Empirin av intervjuerna skall leda till nivå 2. Tanken är att varje subprocess skall leda till 

denna nivå (2) som ska ge en beskrivande del i processen eller vilka delmoment som ingår 

och vilka steg som ska göras. Denna information skall inte vara detaljerad men ge en klar 

beskrivning av vad som ska göras och vem som gör det. I denna övergripande nivå med 

förklarande text ska detta förtydligas och även visualisera för administrationschefen som 

enkelt kan följa och vara medveten om vad medarbeten har för arbetsmoment som är aktuell 

just nu. Här blir även rollerna tydliga och en ägare till delprocessen skall utses och därmed 

skall det blir klart vem som är ansvarig och i vilket område. 

 

    

 

 

  

  

 

 

Figur 7.2  Metod indelad i tre nivåer 

 

                                                 
18

 Se figur 8.2 Metod indelad i tre nivåer 

Nivå 1 

Rubrik 

Nivå 1 

Rubrik 

Nivå 2 

Beskrivande del 
Stegvis 
Roller 

Gärna i form av 

Checklista 

Nivå 3 

Detaljerad del 

Gärna i form av 

SWM 
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Den sista och tredje nivån i vår metod är en detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna i de 

olika processdelarna. Denna sista del skall enligt Leanprinciper göras av personer som är satt 

att äga och driver just sin delprocess. Instruktioner skall göras av dem som bäst kan jobbet 

och som också är satt att driva/äger delprocessen. Det är även dessa personer som skall 

ansvara för att göra förbättringar för sin del i processen.   

När den sista nivån är fastställd har administrationen satt en standard efter bäst kända 

arbetssätt och som även dokumenterats. Därefter kan ett fortsatt förbättringsarbete påbörja. Se 

bilaga 2 för processkartan som är en del av kapitel 5, resultat och analys. 

7.3.1 Nivå 1: Processkartan 

Processkartan
19

 är ett resultat av alla våra intervjuer och den kunskap som gruppen har fått av 

att läsa all den teori för att lära oss om ämnet. 

Processkartan gjordes med hjälp av MS Visio. Målet är att underlätta för administrationen 

genom att följa en strukturerad process och dess aktiviteter stegvist.  

 

Gruppen valde att göra processkartan månadsvis. Anledningen till detta var för att det ska 

vara enkelt och lätt för personalen/personerna att följa hela processen stegvist. Gruppen valde 

även att sätta färg på varje pil som motsvarar varje aktivitet i sig.  

 

Med färgerna kan man lättare förstå var input och output ligger samt var varje del slutar. 

Processkartan blir lättare att följa och enklare att förstå. I MS Visio har även små notes lagts 

till i varje aktivitet, dessa notes kommer upp vid klick, vid sidan av varje aktivitet. Där kan 

vem som helst gå in och klicka och förstå vad som sker i varje delprocess/aktivitet. Alla de 

som tidigare varit berörda i denna process kommer att ha samma arbetsuppgifter som de en 

gång hade dock tillkommer några förändringar.  

 

Pilarnas betydelse:  

Orangea pilar:  Möten mellan administrationen 

Röda pilar:   Blockscheman 

Blåa pilar:   Utbildningsplaner 

Lila pilar:   Fastställande av examinator   

Grön pil:  Info möte 

 

 

 

 

                                                 
19

 Se bilaga 2 
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Former och färger på processaktiviteternas betydelse:  

 

  

Orange:    Start – Administrationsgruppmöte  

 

Orange:   Diskussion – och beslutsmöten – teamgruppen 

   

Gråa:   Elektroniskt – Kallelse, Information, Blockscheman, 

   minutes of meeting 

 

 Ljusblå:   Revidering och översättning av utbildningsplaner 

  

 Grön:   Möte – Studierektorer, Prefekt och info möte 

 

 Grön:   Beslut och fastställande 

   

 Grön:   Slut – Publicering på hemsidan 

  

 Lila:   Examinator  

 

 

Gruppen bestämde sig för att flytta hela processen till början av höst terminen. Anledningen 

är för att underlätta för studenterna som får informationen tidigare och minskar stressen hos 

personalen som utför processen. Detta kan resultera i att man får en bättre inblick över 

processen och kan ge positiv inverkan både för student som personal. 

 

Fler möten finns inlagt i processen. Månadsmötena ska vara mer som förbättringsmöten för 

att se hur aktiviteterna har fungerat hittills och hur gruppen kan göra förändringar. Dessa 

förändringar som kan vara eliminering av det som inte är värdehöjande eller förbättring som 

kan leda till att ny standard och varje möte kan leda till bättre process i framtiden. 

 

7.3.2 Mål och aktiviteter med processkartan 

Nedan presenteras innehållet i processkartans alla delar. Den beskriver målet med respektive 

aktivitet och ger en beskrivning för vad som är tänkt ska ske under utförandet i varje aktivitet 

för att ge en bättre förståelse för processkartan. 
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Augusti Månad 

Möte                        

Målet 

 Målet med att flytta processkartan till augusti kan leda till positiv inverkan längre fram 

för andra processer som dyker upp under terminens gång. Dessutom är syftet att ha 

alla på en och samma plats, där personalen blir medvetna om vad som kommer att ske 

och vilka som är berörda i hela processen. Syftet är alltså att ge alla en inblick på det 

hela och väcka medvetenheten. 

Under mötet 

 Alla i administrationen ska vara på plats på mötet och är med och diskuterar 

processen. Det här mötet sker i augusti när alla kommer tillbaka ifrån semestern. 

Under mötet kollar man genom processen och vilka som är berörda i den och bildar ett 

team. Här förklaras målet med processen och vilka det påverkar om processen inte 

fungerar så som det ska. 

 En ledare utses som kommer att ha ansvar för teammöten som kommer att ske varje 

månad som snabbt kan agera i processen om det uppstår en avvikelse eller att en 

aktivitet anses gå back. Ledaren ska även se till att processen fungerar som den ska 

och hoppa in om brister eller problem uppstår. Det ska finnas verktyg för att 

identifiera bristerna och med hjälp av förbättringsverktyg såsom deming cirkeln 

försöka eliminera eller förbättra dem. Administrationschefen ska vara tillgänglig när 

ledaren behöver vända sig för hjälp.   

 Under mötet tas även upp vem som gör vad och kollar igenom processkartan och 

checklistan och vilka som kan göra aktiviteterna gemensamt och hur de kan göra detta 

ihop så det inte krockar och att inte dubbelarbete uppstår. Checklistan går de igenom 

och förklarar innebörden av dess checkrutor och färger. Checklistan finns på en 

gemensam databas och där följa framgången med processen men även se exempelvis 

om det lyser rött (stopp/avvikelse) någonstans.  

 Det är viktigt att alla är medvetna om vad som kommer att ske under de kommande 

veckorna och det är en av anledningarna att alla i administrationen ska vara 

närvarande på mötet. Här ska även nästa möte fastställas för nästa månad för teamet 

tillsammans med ledaren. Mötet bör ske i början av månaden.  

 Gruppen kommer att ses en gång i månaden och alla bör inför nästa möte se till att 

checklistan är uppdaterad med det senaste.  

 Checklistan är till för att underlätta för alla berörda och se vart det brister och kan 

agera därefter. Om det brister på resurs/personal för att utföra en aktivitet markerar 

man denna checkruta antingen med rött eller gult. Om aktiviteten är markerad med ett 

ok och signatur, kan personen som ska utföra nästa del i processen utföra sin aktivitet. 

 Under mötet finns det någon som sitter och skriver minutes of meeting (eller 

protokoll) för att dokumentera vad som blivit sagt och vad alla har blivit informerade 

om. 
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 Alla på plats skriver sin signatur och datum för att markera att de har varit närvarande 

och tagit del av informationen och även fastställt och varit delaktig i vem som 

ansvarar för vilken del.  

September månad 

Team – Möte (Processgrupp)                      

Målet  

 Målet med att ha ytterligare ett möte i början av månaden är för att fokusera på vad 

som ska ske under de närmaste månaderna. Det är viktigt att ha en långsiktig överblick 

och samtidigt ha en inblick i vad som ska ske just för den månaden. Det är viktigt att 

teamet strävar efter att uppfylla de mål som sätts upp. Uppsatta mål ska göra det 

enklare att utföra sitt jobb och ge mening med dem. Detta innebär att det flyter på 

genom processen som det ska och outputen blir synlig såsom inputen. Här är det 

viktigt att påpeka att alla strävar efter samma mål och det är viktigt att kommunicera 

ut om problem uppstår för att förbättra dem tillsammans.  

 Om det uppstår brister/problem som hindrar från att uppfylla målet för september 

månad ska teamet mötas upp och kommunicera för att effektivisera flödet genom 

processen. Det är en viktig del att de håller kontakt genom hela processen.  

Under mötet 

 Teamet tillsammans med ledaren möts i början av september. Där går teamet igenom 

vad målet är för månaden.  

 

 Här tar man upp vem som ansvarar för vad och vilka som gör det. De som inte har 

varit närvarande ska på elektroniskt sätt delta i mötet. Minutes of meeting (eller 

Protokoll) och närvarolista dokumenteras. Efter att alla delmoment och arbetsuppgifter 

har tagits upp skall beslut tas att det är så här vi ska arbeta. När besluten är tagna 

dokumenteras allt. 

 

Kallelse inför de olika mötena                                                                          

Målet  

 Målet för just den här punkten är att alla ska vara medvetna när och var mötena ska 

hållas och de som inte kan närvara måste genast meddela administrationen om detta. 

Här kommer även deadline sättas så att alla kan ge besked om man har tänkt att vara 

närvarande på mötena. Finns inte möjligheten att delta rent fysiskt ska det undersökas 

om de eller den personen kan vara närvarande på ett annat tekniskt sätt, antingen via 

telefon eller web cam om det finns möjlighet till det. Om en person saknas och 

personen inte har inte varit med i besluten kan då inte besluten fastställas förrän 

personen ifråga att tagit del av informationen. 
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Utförande av aktiviteter 

 Här är det viktigt att kallelse och dylikt som ska hållas inför alla de möten skickas 

elektroniskt till alla de berörda. De berörda personerna för mötena är studierektorerna, 

prefekt och utbildningsadministratör.  

 

 Bestämda datum ska sättas upp och vilka som ska närvara. Här ska det även 

informeras om vad som ska tas upp under mötena och vad alla bör tänka på innan 

mötet hålls.  

 

Informationen ska innehålla: 

1:a Möte: Diskussion om kurser, lärare och blockscheman 

 

De berörda: Studierektorerna  

 Utbildningsadministratör 

 

Studierektorernas möte:  

Går igenom blockscheman, kurser och rätt valda lärare. Beslut, förändringar och 

småjusteringar.  

De berörda:  Studierektorerna 

 Utbildningsadministratör  

 Inbjudna från andra institutioner (ex textilhögskolan) 

 

2:a SRG möte:  

Beslut av kurser, lärare och blockscheman korrekturläses och fastställs. 

De berörda: Studierektorer 

 Prefekt 
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Översättning av utbildningsplaner                           

Målet 

 Här ska utbildningsplaner skrivas för de svenska studenterna och de internationella 

studenterna.  

 Tidigt i processen ska lärarna veta att det är dags att skriva kurs- och 

utbildningsplaner. Lärarna ska även meddela kommunikatören om de ska översätta 

dem till engelska eller inte i god tid. Ifall de ska översättas kan kommunikatören 

snabbt komma i kontakt med ett företag som kan göra det istället.  

Utförande av aktivitet 

 Kommunikatör skickar ut formulär för utbildningsplanerna till berörda lärare, som de 

ska skriva både på svenska och på engelska. Kommunikatören skickar samtidigt med 

en kryssruta där läraren har möjlighet att svara direkt på frågan; om de själva ska 

översätta utbildningsplanerna till engelska. Deadline för detta skall även vara angiven 

på utskicket. 

 

 

Blockscheman                        

Målet 

 Målet med Blockscheman är att skicka ut dem till studierektorerna elektroniskt. På så 

sätt minskar man spill eftersom det annars blir mycket pappersutskrifter. 

Studierektorerna kan själva gå in och ändra på dem och sedan skicka tillbaka dem till 

utbildningsadministratören. Onödiga utskrifter av papper kan då minskas och 

institutionen kan spara pengar samt vara miljövänliga.  

Utförande av aktivitet 

 Utbildnings administratör skickar förra årets blockscheman elektroniskt och 

studierektorerna kan då ta och gå in och ändra inför möte 1.   

 

Oktober månad 

Team – Möte (Processgrupp)                         
                    

Målet 

 Målet med mötet är att se om gruppen har nått målet, vilka problem de har stött på och 

vart dem har uppstått. De går igenom checklistan gemensamt och kollar var det har 

varit stopp. De kan gå in och agera och förbättra så att samma problem inte uppstår för 

nästa månad och månaden efter. De kan ta hjälp av olika förbättringsverktyg och för 

att hitta grundproblemet.  
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 Målet är även att uppsikt långsiktigt, vad som är kvar att göra med processen och vad 

som ska göras för oktober månad. Det är även viktigt att påminna gruppen varför detta 

görs och vad som är syftet med processen.  

Under mötet 

 Under mötet är det någon som sitter och skriver minutes of meeting/protokoll.  

 

Blicka tillbaka:  

 Har gruppen kunnat uppnå målet för september månad? 

 De går gemensamt igenom de olika aktiviteterna och om dess mål blivit uppfyllda och 

att det inte är stopp i flödet. Om de har upptäckt brister tar dem bland annat fram 

checklistan som de går igenom. Sedan undersöker dem varför just de problemen har 

uppstått och använder sig av metoden ‖fem varför‖ tills dem når grundproblemet. 

Efter att ha identifierat problemet tar dem ytterligare ett steg framåt och inför deming-

cirkeln (PDCA-cirklen). Nu ska dem agera för att förbättra problemet. Det kan vara 

förbättra problemet eller eliminera den helt och hållet.  

Blicka framåt: 

 Nya mål sätts upp för oktober månad. Här beskrivs vad som skall uppfyllas och vilka 

behov som står på spel. Här tas även upp vem och vilka som utföra arbetsmomenten. 

Det tas även upp när det ska utföras och hur det ska utföras. 

 Efter att ha kommit fram med förbättringsförslag och förbättringar som har utfört 

standardiseras det (Standard work). När alla beslut har tagits skriver alla 

gruppmedlemmar på dokumentet, signerar med namn och datum. Allt dokumenteras.  

 

Möte Studierektorer (SGR) 1                       

Målet 

 Målet med möte 1 är att studierektorerna ska kunna bolla fram och tillbaka med olika 

idéer. Med idéer innebär det bland annat vilka kurser som ska ges i ett visst program. 

Det kan vara exempelvis industriell ekonomi med inriktning maskinteknik där de ser 

över vilka kurser som ska ges och vilka lärare som ska vara ansvarig för kursen eller 

om man ska slå ihop kursen tillsammans med maskiningenjör programmet och så 

vidare. Inför mötet ska man även ha tagit in önskemål från andra institutioner. 

 Ett annat mål är se över alla blockscheman och hur mycket ändringar som behöver 

göras.  

Under mötet 

 Här kommer det skrivas minutes of meeting/protokoll på allt som tas upp och vad som 

diskuteras. Det kan vara bra för gruppen att utse någon från mötet eller ta in en extra 
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person som kan skriva minutes of meeting(protokoll) medan studierektorerna 

diskuterar och beslut tas fram.  

 De som deltar under mötet är utbildningsadministratören som är med och skulle kunna 

skriva protokollet. Det är viktigt att alla under mötet försöker vara närvarande och det 

ska inte vara spring hit och dit. Det är viktigt att veta vad mötesteknik innebär och ta 

fram gemensamma riktlinjer.  

 Mötet diskuterar bland annat:  

 Kurser - Vilka kurser, vilka lärare och vilka perioder 

 Blockschemat - Utseendet på blockschemat  

 Efter att beslut har tagit signerar alla på plats och skriver på datum. Allt detta 

dokumenteras på gemensam databas. Alla ska ha tillgång för att gå tillbaka och se vad 

som har tagits upp. 

 

Nya Blockscheman konstrueras och skickas elektroniskt                      

Målet 

 Målet är att ta det som sagts på möte 1 och konstruera blockscheman och skicka dem 

till studierektorerna. Agenda för föregående möte skickas även med till alla berörda 

inför nästa möte. 

Utförandet av aktiviteten 

 Utbildningsadministratören ansvarar för blockscheman och gör ändringar. När 

administratören har gjort ändringar som tagits upp under mötena skickas dem till 

studierektorerna och skriver en kommentar om vilka ändringar som har gjorts.  

 Hon/han skickar även med minutes of meeting till studierektorerna där det står allt 

som kom upp på föregående möte. 

 

November månad 

Team – Möte (Processgrupp)                          

Mål 

 Kunna blicka tillbaka i processen från föregående månad och se de brister som har 

uppkommit och kunna förbättra dem.  

 Se efter om målen från föregående månad är uppfyllda och om de resultat som 

framkommit stämmer överens med de mål som har satts. Viktigt att kolla om det varit 

positivt genom processen och om teamet har kunnat jobba bra ihop.  
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 Kunna blicka framåt och visualisera för att sätta nya mål och komma fram till nya 

förbättringsförslag för att utföra resterande aktiviteter eller framtida processer.  Det är 

även viktigt att som nu, efter halva processen, berömma gruppen och motivera dem 

ytterligare och ge dem positiv feedback.  

Under mötet 

Det ska finnas någon som sitter och skriver anteckningar genom hela mötet.  

Föregående månad: 

 Under mötet tas det upp vad målet var under föregående månad. De ser över de 

problem som har uppstått under föregående månad och ställer frågan ‖hur kommer det 

sig att det där hände?‖, då kan dem gå tillbaka i checklistan och kolla vad som har 

skett. Checklistan är viktigt att kolla igenom och se vilka kommentarer som skrivits 

ned under processens gång. Sen kan de ställa de 5 varför frågorna , ‖Varför blev det 

så?‖, ‖Varför hände det där?‖, ‖Varför gick det inte?‖ och så vidare. Detta gör det 

lättare för dem att komma fram till grundproblemet. Förbättringsverktyg såsom 

deming-hjulet är ett bra verktyg som kan användas. För varje gång 

förbättringsverktygen används blir teamet bättre och bättre. Gruppen kan även komma 

på andra förslag som kan underlätta utförandet av processen. Brainstorming bör även 

tas upp under mötena där alla kan delta och får komma med olika idéer.   

 Även om allt gick som det skulle i processen kan det ändå behöva förbättras inför 

framtida process. Då tas förslag fram som kan underlätta för medarbetarna som ska 

utföra processen näst kommande år.  

Kommande månad:  

 Gruppen kollar igenom processkartan och kollar vad som ska göra inför november 

månad. Här är det viktigt att påpeka vad som är målet för november månad och vilka 

som ska göra aktiviteterna. Även om alla vet vem som ska göra vad är det viktigt att 

även det tas upp som en påminnelse. 

 Här ska varje deltagare berätta hur dem ska utföra aktiviteten och kan även ge förslag 

på förbättringar om det är ett gemensamt beslut att göra det här. Gruppmedlemmen 

skall då inte ta det negativt utan se det positivt. Det är viktigt att påminna gruppen att 

alla strävar åt samma håll.   

 När beslut har tagits ska allt dokumenteras och läggas upp på en gemensam plats i 

etern. Teamet tillsammans med ledaren signerar och skriver datum att dem har varit 

närvarande vid besluten.  

 Här är det viktigt att standard work införs. För varje förbättring som görs ska det 

standardiseras. 
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Möte Studierektorer (SRG) 2                      

Målet 

 Målet med ytterligare ett möte är för att ha alla ska vara på en och samma plats för att 

fastställa blockschemat. Här diskuterar de fram slutmålet och ytterligare nya idéer 

kommer fram. Nya justeringar på blockschemat kan behöva göras och det som togs 

fram under första mötet kanske inte fungerar längre. Här är det sista chansen att göra 

ändringar.  Här ska även rätt valda lärare stämma överens med dem som har sagt 

under första mötet. Det är viktigt att alla vet hur allt hänger ihop och det är även 

viktigt att påpeka vad målet med mötena och själva processen är. 

 Vissa program berör inte andra studierektorer men det är ändå viktigt att gemensamt 

gå igenom vad som är vad. Att visa föregående resultat på power point kan göra det 

hela mer intressant och visualiserar det med nuvarande resultatet.  Blockscheman 

justeras även på plats.  Anledning till att allt justeras på plats är för att det inte behöver 

vara mycket spring med att få tag på personerna för att få ett slutgiltigt godkännande. 

Därför anses att de små förändringarna på blockschemat kan göras på plats. 

 Här är det viktigt att de justerade blockscheman stämmer och godkänns innan de 

skickas tillbaka till administrationen.  

 

Under mötet 

 Under mötet ska det finnas någon som sitter och skriver minutes of meeting/protokoll. 

Det kan vara utbildningsadministratören eller någon annan som är med och antecknar. 

 Studierektorerna går igenom om blockschemana stämmer, valda lärarna och kurserna 

stämmer överens med varandra. Ytterligare små ändringar kan tas upp här och 

justeringar av blockscheman görs på plats.  

 De beslut som har tagits dokumenteras tillsammans med deltagarnas signatur och 

datum. Dokumenteras på gemensam databas. 

 Under det här mötet ska alla vara med och korrekturläsa. Utbildningsadministratören 

skall göra de justeringar i blockscheman som berörs och som tagit upp på mötet, detta 

ska ske under mötets gång som skriver ut dem och låter studierektorerna korrekturläsa 

och ger sitt godkännande med en signatur. 

 Alternativt tar studierektorerna ansvar för att se till att allt stämmer överens som de 

har tagit upp under möten. Om de anser att allt ser ut att stämma ger dem sitt 

godkännande till utbildningsadministratören. Om justeringar behöver göras kan de 

själva gå in och ändra på det, annars skickar dem en kommentar till 

utbildningsadministratören som kan gå in och göra ändringar som skickar tillbaka till 

studierektorn för att få deras godkännande. Allt ska ske innan deadline! 
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Info Möte                         

Mål 

 Informationsmöte om det som har skett under processen och kollar av hur allt gick. 

Det är viktigt att alla uppfattat hur hela processen fungerar. Olika förslag om olika 

förbättringar och önskemål kan tas upp.  

Utförande av aktivitet 

 Under mötet finns det någon som kommer att sitta med för att skriva minutes of 

meeting/protokoll. Utbildningsadministratören kan vara den som tar ansvaret och 

skriver protokollet.  

 Här är även prefekten med och deltar. De resterande som är med i mötet är 

studierektorerna och utbildningsadministratören. Här tas information fram och vad 

som hittills har gjorts. Det tas även upp förbättringsförslag där de olika deltagarna tar 

upp vad de anser kan förbättras under mötena eller själva processen.  

 När beslut har tagits i mötet dokumenteras anteckningarna tillsammans med beslut, 

signatur, datum och förbättringsförslag på gemensam databas. 

 

Utbildningsplan fastställs                          

Mål 

 Kunna snabbt ta beslut och fastställa vad som är vad. Efter möte 2 har allting 

dokumenterats samt att utbildningsplanerna har skrivits.  

 Därefter kan utbildningsplanerna fastställas som kan ge ok tecken att allt kan läggas 

upp på hemsidan. 

Utförande av aktivitet 

 Efter möte 2 har prefekt och utbildningshandläggaren ett möte. 

Utbildningsadministrationen kan även vara på plats för att skriva protokoll. Eller att 

utbildningshandläggaren tar denna roll. De går igenom vad som ska fastställas. Här 

fastställs utbildningsplanerna. Utbildningsplanerna ska vara både på engelska och 

svenska.  

 Här tas även förbättringsförslag upp som kan anses ge förändringar för just den här 

aktiviteten. Om några förändringar tas upp dokumenteras dem för vidare bearbetning 

som kan förbättra inför nästa år. 

 När beslut och fastställande har gjorts, då kan allt dokumenteras. Deltagarna skriver 

under med namn och datum för att verifiera att dem har varit närvarande. Allt 

dokumenteras.  
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December månad 

Team – Möte (Processgrupp)                            

Mål 

 Team mötet är det sista mötet innan processens avslut, dock kommer gruppen ha 

ytterligare ett möte efter publicering av blockscheman som är mötet för 

förbättringsförslag för hela processen. Som föregående månad är målet att se över hur 

senaste månadens aktiviteter har utförts och hur det har gått för var och en.  

 Målet här är även att eliminera och förbättra brister och problem som har uppkommit 

under utförandet i de olika aktiviteterna. Här är det också viktigt att ledaren påpekar 

för gruppen att det är nära deras mål och motivera dem att utföra det sista som är kvar.  

 Dessutom ska man här att se över vad som är kvar att göra och vilka som ska göra det. 

Under mötet 

 Här sitter någon och skriver anteckningar genom hela mötet. Det här mötet är till för 

att visa gruppen att processen nästan är klar.  

 De går igenom om målet för november månad har uppnåtts. Vilka hinder, brister och 

problem som har uppstått. Här tas det fram förbättringsförslag eller olika lösningar 

som kan förbättra de problem som uppstått under (tidigare) november månad. De 

börjar att se det som anses vara slöserier genom att se över checklistan som printats ut. 

De frågar sig själva ‖fem varför‖ enligt fem varför metoden och ställer sedan frågan 

‖hur kan vi förbättra?‖.  

 Efter att ha kommit fram till grundproblemet ska det bli lättare för gruppen att införa 

förbättringsverktyget PDCA eller andra förbättringsförslag som finns och som har 

kommit fram. Det är viktigt att gruppen tillsammans med ledaren kommer fram med 

olika idéer och att alla lösningar kommer upp på bordet och att dem själva är villiga att 

förbättra framtida process. Andra förslag som gynnar teamet bör även vara välkommet 

att tas upp under mötet.  

 De går igenom processkartan för just december månad och ser över vad som ska göras 

på den sista månaden. De kollar igenom vilka som utföra aktiviteterna och här kan 

även några som har fria händer kunna hjälpa en annan medarbetare. De går 

tillsammans igenom allt stegvist så att alla vet vad som sker och om det är någon som 

är sjuk eller borta av någon anledning så bör en annan hoppa in istället för den 

personen. Ledaren beskriver även hur det ska utföras och när det ska utföras.  

 Efter att ha infört olika lösningar och förbättringar införs standard work.  

 Alla beslut som har tagits under mötet dokumenteras och allt läggs upp på gemensam 

elektroniskt plats där alla har tillgång till dokumenten. Alla som varit närvarande och 

deltagit på mötet skriver sin signatur och datum och även detta dokumenteras 

tillsammans med övriga dokumentationer.  
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Publicering på hemsidan                            

Målet 

 All information som ska upp på hemsidan publiceras och blir tillgängliga för 

studenterna. Det är det här som är ‖slutmålet‖ och därmed slutet på hela processen.  

 Alla ska veta vad som ska läggas upp och vad som ska publiceras innan deadline.  

Utförandet av aktiviteten 

 Varje person ska under den här aktiviteten publicera sina uppgifter på nätet samma 

dag.  

 Utbildningsadministratör ska publicera blockscheman både på svenska och på 

engelska.  

 Hon/han publicerar kurslistan på hemsidan samma dag som blockscheman publiceras.  

 Kommunikatören publicerar utbildningsplaner på svenska och engelska på hemsidan 

och allt ska vara tillgängligt så hon/han kan uppdatera rätt information på hemsidan. 

 Administratör och Utbildningshandläggaren lägger in allt i ladok och TFU som är 

institutionens gemensamma databas. 

 Efter att allt är, up and running, har teamet uppnått målet som dem har haft och 

resultatet finns tillgängligt för alla. Allt kommer att vara väldokumenterat och finnas 

tillgängligt för alla i personalen som ska utföra processen igen. 

 

Förbättringsmöte (Team)                       

Mål 

 Syftet med det här mötet är bland annat att fira framgången i processen. Ledaren ska 

vara den som ger bra feedback och uppmuntra gruppen att fortsätta så till nästa gång. 

 Teamet ska blicka tillbaka på processen och säga vad dem tyckte om det. Önskemål 

och olika förslag ska gärna komma fram. 

 Teamet kollar igenom vad som kunde ha varit bättre med processen och hur dem kan 

förändra den till nästa år.  

 Ett annat mål är att gruppen ska ta fram andra förbättringsförslag och/eller andra 

förslag/lösningar för att kunna utveckla gruppen som helhet till det bättre.   

Under Mötet 

 Det är viktigt att visa att allt som anses vara förbättring och utveckling ska finnas 

dokumenterat. Det underlättar för personen som i framtiden ska utföra de olika 

aktiviteterna i processen att veta vad som har sagts och gjorts under tidigare möten.  
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 Gruppen tillsammans med ledaren kommer att gå igenom olika önskemål som 

kommer fram och se om dessa är lämpliga för nästa års utförande av processen. 

 Här går de även igenom vad som vore bra för var och en. Här kanske det kommer upp 

några önskemål om föreläsningar eller utbildningar som kan utveckla gruppen och de 

kan tillsammans med institutionen se över dessa önskemål.  

 Alla som har varit närvarande skriver under en närvarolista som visar att dem har 

deltagit på förbättringsmötet.  

 

Fastställande av examinator                            

Den här aktivitetsrubriken togs med för att visa att den finns med i nuvarande processkarta 

men den är inte bearbetad som en aktivitet i den nya metoden, för att den anses gå utanför 

processen. 

  

7.3.3 Nivå 2: Checklista 

Nivå 2 resulterade i en checklista
20

. Checklistan skall användas som ett obligatoriskt 

komplement till det dagliga arbetet med processen. Denna skall vara ett hjälpmedel för att 

kommunicera ut information såsom att ett arbetsmoment är klart. För att visa att man är klar 

markerar man i rutan för OK och nästa aktivitet kan påbörjas. Annan information kan också 

vara att i kommentarsfältet skriva in om det föreligger några hinder för att fullfölja aktiviteten 

eller annan väsentlig information som medarbetarna kan ta till sig och ser hur statusen är och 

kan därefter bedöma sin egen aktivitet efter det.  

Detta förutsätter att man klargör vissa regler som alla tar till sig och följer. Dessa regler kan 

vara att:  

 Använda dokumentet och göra klarmarkering eller skriva in i kommentarsfältet hur 

status ligger till.  

 Alla läser dokumentet och följer processens gång.  

 Alla är införstådda i hur man använder de tre P:na och färgmarkeringar. 

 

                                                 
20

 Se bilaga 6 
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3 Möte SRG 1 

Aktivitet OK 
Ansvarsområd

e 
Sign Process Produkt Personal 

Komme
ntar 

Förslag till ändringar i 
kursutbudet diskuteras 

 SRG      

Skriver 
protokoll/minutes of 
meeting  

 SRG  

 
 

  

 

  

Figur 7-7-1 Checklista (se bilaga 6 för fullständig checklista) 

7.3.4 Prioritering  

Den administrativa chefen kan med hjälp av färgkoderna prioritera behov av resurser eller 

göra andra prioriteringar i medarbetarnas arbetsbelastning.  

Vilket enligt Björkqvist på Ericsson kan lika gärna och bör skötas av medarbetarna själva. 
21

 

7.3.5 De tre P:na och färgkoderna 

 

Process  Aktiviteten/arbetsmomentet 

Produkt  Ex skrivare i aktuell aktivitet  

Personal  Medarbetaren som är utsedd till att utföra 
  aktiviteten 

 

 Hinner med arbetet under dagen 

  

 1. Hinner inte med arbetet under dagen men 
 behöver inte jobba övertid 

 2. Frånvaro med backup 

 

 1. Hinner inte med arbetet under dagen, behöver 
 jobba övertid. 

 2. Frånvaro med backup 

 

                                                 
21

 Intervjutillfälle Ericsson 2013-02-18, se kapitel 6.1 
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8. Analys 

Jämförelse mellan empiri och teori görs i detta kapitel och hur författarna utifrån teorin anser 

att det skall vara.  

8.1 Lean och muda 

Utifrån empirin anser författarna att implementering av Lean i processen på administrationen 

är möjlig och att det går att hitta och eliminera slöserier. Utifrån intervjuerna kunde det 

identifieras några muda som finns i enlighet med de 8 slöserier punkterna i administrationen. 

(Locher, 2011)   

Utifrån intervjuerna kan det uppfattas som om det fanns brister och slöserier i kommunikation 

och flaskhalsar i värdeflödet. Enligt Liker (2009) innebär Lean att eliminera slöserier som inte 

ger något värde.  

Efter att gruppen analyserat och gått djupare in i det som respondenterna beskrivit för oss, 

kunde en del av den administrativa kulturen identifieras. Larsson (2008) menar att den 

administrativa kulturen innebär att upprepade fel kan uppstå och att man inte har förståelse 

över varför problem uppstår. Han menar även att det är viktigt att göra rätt ifrån början och se 

över de problem som redan finns och identifiera fler i tid.  

När Lean nämndes på intervjuerna var alla villiga att förstå vad det är och skulle vilja 

medverka till det bättre. Efter att ha berättat vad Lean innebär var de mer nyfikna på hur det 

fungerade. Dock infann sig känslan av att de ville det skulle lösa deras problem med dess 

slöserier här och nu. Enligt Larsson (2008) innebär det inte att Lean ska implementeras direkt 

det uppstår problem och sluta använda förbättringsmetoden.  

Enligt intervjuerna kan det ibland uppstå ‖skynda på och stopp‖ knapp som personalen 

kallade ‖branduttryck‖. Enligt Locher (2011) kan ‖skynda på och stopp‖ knappen med Lean 

inom administrationen elimineras och flödet optimeras i processen. Detta medför även bättre 

samarbete mellan personalen och att arbetsmiljön förbättras. 

Lean handlar inte om att ‖jag klarar själv‖ eller ‖Jag gör rätt, ni gör fel‖. Inom Lean finns det 

inte jag utan vi. (Larsson 2008) Under intervjuerna fick författarna känslan av att det fanns 

ganska mycket ‖Jag‖. Enligt St Andrew jobbar alla mot resultat och att alla strävar efter 

samma mål som är uppsatta och uttalade.  

Genomförandet av intervjuerna och teori insamlande har lett till att gruppen kunnat identifiera 

vad som behöver göras och hur mycket som skulle kunna förändras med hjälp av att 

implementera Lean och med verktyg från Lean eliminera eller minska de upprepade 

slöserierna. Lean skulle vara perfekt för den här processen. Det är viktigt att se över vilka som 

skall tillfredsställas och vad syftet är och varför processen utförs. (Västra Götaland region, 

2005) 

Det japanska ordet muda betyder slöseri, vilket tyder på att något inte skapar värde. (G. 

Meland & Å. Meland, 2006) Efter att ha intervjuat några personer i den här processen märkte 

författarna att det fanns några uppenbara slöserier. Enligt St Andrews och Drew Locher 

(2008) finns det åtta slöserier inom administrationen. Några muda kunde lätt identifieras.  
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Överproduktion – Författarna märkte att det innebar mycket utskrifter inför processmötena. 

Utskrifter av en ganska stor mängd blockscheman skedde två gånger. De gamla 

blockscheman och de justerade blockscheman. 

Inventarier – Mycket utskrifter av blockscheman som sparades i pärm.  

Extra bearbetning – Det framkom under intervjuerna att det sker mycket extra bearbetning. 

Att göra om samma process under terminens för att en oförutsedd ändring har skett. Korrigera 

arbeten om igen på grund av att någon har missat något. 

Onödig förflyttning – Att ‖springa‖ efter studierektorerna för godkännande av justerade 

blockscheman kan anses vara en onödig förflyttning.   

Väntan – Under intervjuerna framkom att det som ofta skedde i den här processen vara väntan 

för alla berörda. Det var bland annat väntan på att information skulle komma, få rätt 

information eller väntan på godkännande. Detta medför stopp i processen vilket leder till att 

informationen kommer in sent och att det datum som är satt för att nå slutdatumet kan komma 

att förlängas.  

Under några intervjutillfällen ställdes frågan om att flytta fram själva processen några veckor 

före utsatt tid och svaret var att det skulle kunna vara en bra idé. Anledningen till att flytta 

fram några veckor är för att hinna vara ute i god tid med informationen och därmed fastställa 

informationen redan i januari. Vilket skulle underlätta för bland annat Solveig.  

Slöserierna kan förbättras eller elimineras. Under kapitlet ‖Ny Metod‖ har olika alternativ 

tagits fram.  

8.2 Processägare  

En processägares roll innebär att personen ska på ett effektivt sätt leda processen till dess 

resultat som är satt (Lunds Universitet, 2009). Ingenjörshögskolans processägare för 

processen skickar ut viktig information till mötesdeltagarna. Dock under själva 

genomförandet av de olika aktiviteterna i processen har processägaren inte så mycket koll.  

Rentzhog (1998) menar att en processägare ska inte enbart se över att den fungerar, utan även 

att varje individ som är inblandad i processen ska förbättra sin del i själva processen. Genom 

att sätta upp mål och definiera vad syftet ska underlätta för de inblandade i processen (Lund, 

2009). Processägaren på IH verkar ha för få avgränsningar och deadlines satta. För att 

tillfredsställa medarbetarna är det viktigt att processägaren tar hänsyn till dess önskemål och 

sätter upp deadlines.  

 

Enligt Lunds universitet processhandbok (2009) ska processägaren se till att alla de 

inblandade även ska utföra processen så som den är tänkt. Därför anses det viktigt att 

synsättet på deadlines på IH förändras och att man ska vara beslutsam när det kommer till 

dessa förändringar.  

 

8.3 Mötesteknik 

Efter att ha deltagit på ett möte med studierektorsgruppen var mötesteknik i efterhand ett givet 

delämne att beröra. Författarna anser att studierektorerna bör ha bättre koll på processen och 
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känna till var i länken de sitter. De bör även ha större förståelse för hur deras beslut påverkar 

andra och deadlines bör sättas upp för när den rätta och slutliga versionen av blockschemat 

ska till Camilla. Under mötets gång observerade gruppen att studierektorerna inte hade full 

koll på vilka frågor som skulle tas upp, en av mötesdeltagarna sprang ut och in ett flertal 

gånger och någon ville gå ifrån mötet för att det inte längre berörde just den personen. 

Processägaren säger att mötena har blivit betydligt bättre med åren och det är mindre spring 

studierektorerna emellan tack vare dessa möten.  

G. Meland & Å. Meland (2006) menar att möten för viktiga beslut ska följa en struktur och 

ska inte skyndas på för att avsluta mötet tidigare än vad som är bestämt. Det är viktigt att den 

som håller i mötet lyfter fram hur viktigt det är att mötena hålls och vad det är som var och en 

ska ta ställning till och ta mötet på allvar. Det är dessa möten som påverkar resultatet i en 

process längre fram. Det är viktigt att informera de som inte var med på mötet och att det är 

viktigt att skriva protokoll men också att det ska finnas tillgängligt för alla. Det ska även 

finnas namn och datum på de som varit närvarande och som deltagit i besluten.  

Det är bra att alla får det via mail men det bör dock finnas utskrivet i en pärm eller sparat på 

gemensam databas som alla har tillgång till, vilket i dagsläget inte verkar finnas. 

8.4 Långsiktighet och visualisering 

Processens första möte sker någon gång i slutet av november och det andra i mitten av 

december. Författarna ställde frågan till bland annat processägaren samt en utav 

studierektorerna om processmötena kunde flyttas två månader tidigare och svaret blev ja. 

Anledningen till att tidigare lägga mötena är för att underlätta för personalen i 

administrationen, särskilt kommunikatören som har mest kontakt med de internationella 

studenterna. Kommunikatören sa att de internationella studenterna ska ha information mycket 

tidigare än de svenska studenterna och att det skulle underlätta i hennes arbete om alla beslut 

kunde tas tidigare, så att hon kan gå ut med informationen i tid istället för att stressa på för att 

få ut information och snabbt lägga upp det på hemsidan.  

Linus Larsson (2008) menar att alla beslut som tas fram ska vara långsiktiga, vilket leder till 

bättre utveckling i administrationen längre fram i tiden. Visualisering är även bra för att 

lättare följa upp hur månaden kommer att se ut. Med visualisering kan man följa resultaten 

som ska uppnås eller har nåtts vilket gör att det blir lättare att förbättra den för varje gång 

(Eriksen, Fischer, Mønsted, 2008). Med hjälp av visualisering går det lättare att identifiera 

vad, var och vem som orsakar en flaskhals. Det gör också att man snabbare kan ta tag i 

orsakerna innan det skapas några konflikter bland personalen men även att det minskar på 

stressen (Eriksen, Fischer, Mønsted, 2008).  

8.5 Kundfokus och värdeskapande processer  

”Kunder är alla de processen skapar värde för” (Rentzhog, 1998, s.89). Rentzhog (1998) 

menar att kunden är grunden till varför olika processer skapas. Det är alltifrån att ett behov 

som styrs av kunden kommer in i en process tills det kommer ut. Larsson (2008) menar att 

enligt Lean är det viktigt att skapa värde till kunden och kunna tillfredsställas deras behov.  

Det framkom under intervjuerna att det fanns en viss obeslutsamhet kring blockschemanas 

existens och nytta. Det ansågs vara onödiga för just studierektorerna. Studenterna som kan 
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anses vara de externa kunderna har kanske en annan syn på det hela. Gruppen själva anser att 

de haft en god nytta av dem under åren och har uppfyllt våra behov. De externa kunderna är 

de som är slutkunden. (Eriksen, Fischer, Mønsted, 2008) Det är viktigt att sätta kunden i 

centrum och förstå varför dessa blockscheman görs. Enligt Larsson (2008) ska det först 

identifieras vilka kunderna är, innan värdeflödet och företagets värde identifieras.  

Interna kunder behöver även ha förståelse för andra parter. Det var mycket väntan när det 

kom till översättning av kurser på engelska till kommunikatören. Det är viktigt att lärarna som 

ska utföra översättningen visar hänsyn och har förståelse över det uttalade behovet. Enligt 

Larsson (2008) är det uttalade behovet de förväntningar kunden har. Att uppfylla dessa kan 

skapa värde för kunden och slutmålet blir uppfyllt. 

Att tillfredsställa en kund skapar värde. Larsson (2008) menar att det är viktigt att se värdet 

genom kundens ögon, som om personen själv är kund. På så sätt kan även flaskhalsar 

identifieras och de slöserier som inte skapar något värde i processen antingen minskas eller 

elimineras helt. Detta gör att det blir lättare för personalen på IH att utföra processen och har 

då mer förståelse varför den utförs. Värdeflödet förbättras på så sätt genom hela processen. 

8.6 Kommunikation  

De största problemen i den här processen finner man i och emellan processens 

ansvarsområden och att kommunikationen verkar ske bristfälligt mellan medarbetarna på 

administrationen. Ett av problemen som vidtalades under intervjuerna var att informationen 

som behövdes för att processen skulle fortgå utan några stopp, var för otydlig, ej fastställd 

eller helt enkelt inte nådde ut till alla berörda.  

Enligt handboken för mindre projekt (2004) kan man använda sig av andra metoder än 

formella möten såsom, korta ‖stå-upp-möten‖ om syftet bara är att sprida informationen.  

Information som trots allt tog sig fram i processen kunde inte bearbetas för att ett eller fler 

formella beslut inte var tagna. Vilket verkar stoppa processen i onödan. En av orsakerna till 

detta sker tre steg bak i ledet trots att informationen ändå tagit sig framåt i processen. Det 

saknas en uttalad deadline och all information som finns efter det datumet bör bli 

dokumenterat. Det innebär att information och beslut som tas på studierektorernas andra möte 

bör bli det slutgiltiga om inte en deadline sätts upp som ovan beskrivet. I det här fallet kan 

protokoll från sådana möten vara en tillgång och enligt Meland, G, Meland Å (2006) ett bevis 

för att alla har varit delaktiga och varit med att bestämma i besluten. I resultatdelen är ett av 

förslagen att justeringar av blockscheman bör ske på plats under studierektorsmötet (SRG2) 

och samtidigt få dem fastställda och signerade för godkännande. (Larsson, 2008) 

8.7 Team och ledarskap 

Chefen för administrationen verkar ha en god grundförståelse för vilka uppgifter varje 

medarbetare har inom den aktuella processen. Dock saknas uppföljning i den här processen 

och den administrativa chefen kan inte visuellt följa processens flöde/gång. Det finns ingen 

som stämmer av arbetet efter hand och det är otydligt vem som faktiskt ansvarar för 

processen. Ett av administrationschefens önskemål var att det eventuellt skulle finnas en 

checklista för processen. Inom Lean innebär inte ledarskap att peka med hela handen utan i 

det här fallet kan chefen behöva ta itu med de ändrade förutsättningarna såsom sjukdomar 
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som leder till frånvaro och behöver ta ansvar för att prioritera kring arbetsuppgifterna på 

administrationen och se över om det behöver sättas in extra resurser på vissa arbetsmoment 

som det framkom under intervjutillfället med Björkqvist på Ericsson AB. Helt enkelt se över 

om frånvaro leder till att processen står stilla och om det går att omfördela resurserna och 

vilka uppgifter som bör prioriteras.  

För att lyckas få framgång med processen enligt Lean metoder kan det ställas nya krav på 

ledaren. Ledaren bör ta reda på hur de ska organisera sig och vilka som ska vara med i 

förbättringsarbetet och vilka metoder och verktyg som behövs för att komma igång (Larsson, 

2008). I resultatdelen har verktyg och metoder såsom dmaic, pdca och visualisering såsom 

processkartor, checklistor och uppföljning samt många fler kommit att beröras.  

Medarbetarna är mycket erfarna och har en god förståelse även för den andres arbete och 

omständigheterna kring processens aktiviteter. Till synes saknas teamwork vilket kan orsakas 

av att medarbetarna i många år har arbetat helt självständigt. Den administrativa chefen kom 

till den nytillsatta tjänsten för drygt två år sedan. Innan dess har ingen flödeskarta använts 

som arbetsverktyg inte heller någon särskild uppföljning av processen funnits. Detta kan vara 

en att orsakerna till processens problembeskrivning där dubbelarbete nämns och att det finns 

hinder i informationsöverföringen.  

Ordet team innebär att samarbeta med varandra. St Andrews University beskriver en viktig 

princip inom Lean vilket är att visa respekt för varandra och visa förståelse för det som ska 

genomföras inom teamet. Larsson (2008) menar att team innebär att samarbeta, sträva och 

motivera varandra för att nå till målet som är satt. Det innebär också att varje individ i teamet 

kan lära sig något nytt vid genomförande av processen. Det är bättre med små grupper för att 

öka kommunikationen samt att varje individ i teamet ska kunna ta ansvar för att identifiera 

problem och hitta lösningar för att sedan presentera det i teamet. På så sätt kan varje person 

utvecklas och lära sig nya saker. Detta leder till bättre samarbete och processen kan steg för 

steg förbättras med hjälp av varandra men ändå redovisas som ett team.  

 

Under intervjuerna fick författarna en bättre bild hur samarbetet fungerade i processen.  

”Vi har jobbat ihop i flera år och kan varandras arbete. Vi hjälps åt när någon är borta” 

sades när gruppen frågade vad som händer om någon skulle vara frånvarande. 

Dock fick författarna den känslan att det var brist på samarbete och att det var lätt att skylla på 

annat när något gick fel. En av Dahlkwist (2012) punkter angående team är att när konflikter 

uppstår ska det tas upp direkt för att bearbetas.   

En intervjuperson sa: ”En del klarar inte av kritik”. Det är mycket vanligt att man tar åt sig 

personligt i en administrativ verksamhet menar Björkqvist. Det är för att man sitter och jobbar 

i processen istället för att jobba med en process
22

. Kritik behöver inte vara negativt utan kan 

vara positiv. Kritik kan medföra ett bättre resultat. Dahlkwist (2012) menar att 

gruppmedlemmarna ska ha och visa respekt för varandra och varandras åsikter. Det är viktigt 

att alla kommer med åsikter för att effektivisera processen för att nå slutmålet.  

 

I den här processen verkar det som om det inte finns någon ledare som vägleder de som 

genomförde processen. Det är viktigt att utse en ledare som kan ta ställning och uppmuntra 

medarbetarna till slutmålet. Larsson (2008) menar att genom att utse en ledare med Lean-anda 

kan det leda till förbättringar i administrationen. Det ska finnas en som förstår vad Lean 

innebär och att personen som blir Lean-ledare ska hjälpa administrationen med visualisering, 

ta långsiktiga beslut samt coacha administrationen i deras förbättringsarbete. Det är bra att 
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 Intervjutillfälle Ericsson, 2013-02-08 
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kunna ge varandra feedback och ställa frågor som kan svara på ‖Gör jag rätt?‖, ‖Hur kan jag 

bli bättre?‖ och att besvara dessa frågor kan leda till att medarbetarnas arbetsmetoder 

förbättras och blir mer motiverade för att utföra arbetsuppgifterna. (G. Meland & Å. Meland, 

2006) 

 

Författarna anser att en ledare som kan ge en klar bild vad målet, syftet och visionen är med 

att utföra arbetsuppgifterna och leda processen till målet, kan underlätta hela flödet i 

processen och förbättra arbetsmiljön samt samarbetet mellan medarbetarna. ”Ett gott 

ledarskap lägger grund för bra resultat och ett bra arbetsklimat” (G. Meland & Å. Meland 

2006, s110)  

 

8.8 Dokumentation och standardisering 

Medarbetarna inom administrationen på ingenjörshögskolan har många års erfarenheter av att 

jobba i den här processen och överhuvudtaget med administrativt arbete på 

ingenjörshögskolan. De har skapat sina egna arbetssätt och arbetsmetoder.  

Det saknas gemensamma uttalade mål och uppföljning samt hur uppgifterna ska utföras för att 

allt ska fungera som bäst för hela administrationen men också för att processen ska fungera så 

effektivt som möjligt. Uppdragsgivaren uppger att prefekten har en vision om ett utökat 

kvalitetstänk vilket leder tanken till nivå tre i vår metod att skriva instruktioner för hur 

uppgifterna utförs. Dessa ska dokumenteras och därmed har en standard satts som sedan kan 

ingå i ett fortlöpande förbättringsarbete.  

Lean innebär att skapa effektivare flöden, minimera slöserier (Liker, 2009) och kvalitetssäkra 

processerna, för att klara det sistnämnda bör arbetsmetoderna dokumenteras och 

arbetsuppgifterna i en process kartläggas för att därefter ha satt en standard efter bäst kända 

arbetssätt. När denna standard är satt kan ett framtida förbättringsarbete ske efter Lean 

principer. (Locher, 2011) 
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Figur 9-9-1 Varför uppstår fel (omarbetad bild) 

9. Diskussion 

Men varför uppstår fel och var bottnar egentligen problembeskrivningen? Nedan bild
23

 ger en 

viss föraning om orsakerna men också hur det kommer sig att det fungerar trots bristerna. Det 

är en mycket erfaren och självständig personal som är grymma på sina arbetsuppgifter och 

känner till hur verksamheten fungerar utan och innan. Dessa erfarenheter bör tas till nytta för 

alla. Sätt dessa kloka människor att tillsammans skapa nya processer och vägar att arbeta och 

kommunicera.  

 

Författarna till examensarbetet skulle vilja se detta arbetslag som ett team som har den bästa 

kompetensen för att hjälpa varandra i en mycket större utsträckning och bli mer 

sammansvetsade. Varför inte rotera vissa arbetsuppgifter? Gruppen anser att detta kan öka 

förståelsen för vad den andre och vilka vägar han eller hon behöver gå för att klara sin 

uppgift. Detta kan även medföra att alla kommer på samma plan när de behöver förklara hur 

arbetsuppgifterna utförs eller när medarbetaren behöver förklara vad som stoppar processen.                                                                                                                                                                            
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 http://etjanst.hb.se/ih/pb/sitemap/overall.htm 

[Hämtad den: 2013-03-20] 
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Nu leder detta till en tanke som inföll när gruppen samtalade om att chefen kan ingå i 

resurspolen. Detta skulle kunna signalera att medarbetarens uppgifter är viktiga, lika viktiga 

som chefens. Chefen blir en förebild som visar att alla arbetar mot samma mål och fullföljer 

kundens behov.  

Kommunikation är en viktig del i en verksamhet. Kan man inte kommunicera med varandra 

på rätt sätt kan det uppstå konflikter. Vid eventuella friktioner bör medarbetarna kunna 

kommunicera med varandra och acceptera kritik. Med kritik innebär det inte att man ‖pekar 

med fingret‖ och säger att medarbetaren har gjort fel. Det innebär att göra medarbetaren mer 

uppmärksam på att göra det som är bäst för avdelningen och hela processen.   

Det är viktigt att skaffa sig värdeförståelse, det är också nyckeln till att minska slöserier. 

Värdet är storleken på differensen mellan B och A. Genom att tillföra ett värde där tillstånd A 

förändras till tillstånd B, blir B bättre än A. Exempel på värde inom administration kan vara 

att se till att rätt information kommer fram till rätt person på rätt tid.  

Allt handlar helt enkelt om vad som kommer in i en process, vilka behov som efterfrågas eller 

vilka förväntningar finns och vad som sedan görs med dem genom hela värdekedjan och hur 

mycket företaget är villigt att anstränga sig och ta ansvar för att utföra detta som skapar värde, 

inte bara för kunden utan även för företaget.  

För varje arbete som utförs är det viktigt att standardisera. Som ett team kan de uppnå bättre 

resultat som kan stärka framtida resultat. Därför är det viktigt att stegvist kartlägga processer 

och se över alla problem och brister som dyker upp och förbättra eller eliminera dem.  

 

För varje trappsteg man tar desto bättre blir arbetet och smartare arbetar man. Det är viktigt 

att standardisera varje arbete som har blivit förbättrat för att ta sig uppåt i trappsteget. Därför 

är det bra att företaget använder sig att standard work 

och standardiserar varje arbete som görs och nå fler 

framgångar.     

 

Det är även viktigt att se långsiktigt i varje process som 

görs.  

 Processen görs för första gången – Problem/Brister 

visar sig – PDCA utförs och processen förbättras – 

en standards sätts – Dokumentation finns för nästa 

gång processen ska utföras. 

 

 En process utförs för andra gången – Nya 

problem/brister visar sig – PDCA utförs – Standard 

Work – Dokumentation görs – processen utförs 

igen och samma procedur utförs. 

Genom att följa dessa steg kan företaget lättare följa 

upp hur det har blivit bättre och vad det är dem inte 

har tittat på innan. Detta gör att företaget kan blicka 

framåt samtidigt som de blickar bakåt för bli bättre.    

Tabell 9-2 Standard work: Långsiktighet leder till 

framgång (egen omarbetad bild) 
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9.1 Resultat 

Under denna underrubrik ska man diskutera vad författarna kunde ha gjort annorlunda. 

Författarna besitter inte det medeltal av 15-20 års kompetens som medarbetarna på 

administrationen har och kan omöjligen sätta sig in i hur personalen på administrationen 

jobbar och hanterar alla ärenden på den tid som är satt för att observera och intervjua dess 

respondenter. Därför kan inte författarna se och uppfatta alla problem och flaskhalsar.  

En annan metod som författarna kunde ha valt inför detta examensarbete skulle ha kunnat 

vara att samla alla berörda personer och arbeta fram och beskriva processen tillsammans. Till 

exempel med post-it lappar och gemensamt komma fram till bästa sätt att arbeta med 

processen och bilda en kedja av aktiviteter via dessa post-it lappar för att visualisera och 

dokumentera processen. Ungefär såsom Mark Robinson på Scotland University
24

 beskrev 

deras tillvägagångsätt.  

Resultatet av den nya processkartan är ett utslag av hur gruppen vill visualisera processen och 

dess flöden. Denna kan brista i kunskap om ISO-standard, nummerföljder och annat som hör 

till en professionell processkarta. Dock tror gruppen att denna visar klart och tydligt 

ansvarsområden, vilka aktiviteter som ska göras och att det är lätt att följa flödet.  

Det finns potential att förverkliga åtgärder inspirerade av Lean på enskilda processer som den 

här processen som gruppen har haft som arbetsprocess att jobba med. Som Björkqvist på 

Ericsson uttryckte det, Lean handlar egentligen mångt och mycket om vanligt sunt förnuft.  

Som ett resultat från mailkonversation med Mark Robinson på St Andrews ledde detta till att 

författarna inte valde att göra en traditionell VMS karta för att visualisera processen. Istället 

fick gruppen idén att komplettera checklistan med visualisering. Med hjälp av de tre P:na och 

färgkoderna ska man kunna följa hur det går. Inspirationen till de tre P:na kommer från VMS 

tavlan på Ericsson. Björkqvist
25

 berättade kort om hur de användes hos dem. Gruppen tror att 

det kan vara användbar information och det blir lättare att följa processens gång. Dessutom är 

tanken att det ska användas för att tillsammans driva processen framåt. När en aktivitet är röd 

eller gulmarkerad kan chefen eller gruppen gemensamt ta beslut och prioritera bland dagens 

arbetsuppgifter för att lösa situationen.  

Gruppen tror på att lära av andras misstag och det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på 

nytt, utan vill med dessa erfarenheter skapa ett så bra utgångsläge som möjligt för 

administrationsavdelningen.  

Att skapa en plattform med tydligt ansvar och förväntningar var vår intention med 

resultatdelen och hoppas och tror att det syns i rapporten.  

9.2 Empiri  

Intentionen var att klara uppdraget som uppdragsgivaren och handledaren förväntade av oss. 

Respondenterna var vänligt inställda och villiga att berätta om processen och dess 

sammanlänkande arbetsuppgifter. De visade stort engagemang och stor kunskap på deras 

arbetsområden. Om gruppen använt sig av en annan metod såsom att spela in alla sina samtal 

och intervjuer, hade kanske de fått en större informationsinsamling. 
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 Se kapitel 4.7 
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Härmed vill vi tacka alla respondenter och hoppas att alla fått komma till tals och säga sitt. 

En del av gruppen har tidigare varit på besök på Ericsson för att studera Lean Office på 

Sparepart avdelningen. Det besöket var mycket givande och lärorikt. Därför kändes det som 

en självklarhet att ta kontakt med företaget igen om att få komma och göra ett besök för att 

lära oss mer om Lean i administrativa processer. 

Dessutom var det väldig väsentligt att ta reda på hur ett annan akademisk institution använder 

sig av Lean i sina processer och det var för oss ett stort nöje att få en god kontakt med St 

Andrews of Scotland University som var så öppna och villiga att hjälpa till med information 

per mail. De erbjöd att lägga upp rapportens abstract på deras hemsida och eventuellt länka 

vidare till examensarbetet.  

9.3 Framtidstankar 

Det finns goda förhoppningar till ett förbättringsarbete med Lean som grund. Det finns en stor 

nyfikenhet och vilja till förbättrad kommunikation och vilja att saker och ting blir till det 

bättre för alla.  

Arbetet har gett upphov till nya frågeställningar såsom; Kan administrationen bilda 

förbättringsgrupper och arbeta med förbättringar i andra processer? Kan Lean implementeras 

som ledningssystem på administrationen på Ingenjörshögskolan i Borås? Hur ser Lean 

principerna ut i den akademiska sektorn? Hur lyckas man förändra/få in en kulturförändring i 

en traditionell hierarkisk organisation?  

9.4 För vidare arbete 

Gruppen ser gärna att tanken med att dokumentera och standardisera sina processer utvecklas. 

Vi rekommenderar att de instruktioner som redan finns ska sparas ner och läggas upp på en 

gemensam plattform som alla har tillgång till.  

Enligt Lean principer är samarbete viktigt för att uppnå effektivitet. Därför rekommenderas 

att fundera på vilka faktorer som främjar samarbete i organisationen. Att utbilda sin personal 

kan leda till effektivare flöden och leder till värdeskapande processer och bättre framgång. 

Det är viktigt att se över personalens kompetens och hur de kan vidareutvecklas.  

Suboptimering är inte alltid att rekommendera, det kan finnas risk för att man missar att se det 

ur ett helhetsperspektiv. Genom att bara effektivisera en process på avdelningen och se 

fördelarna med detta, behöver det inte vara optimalt för avdelningen eller hela institutionen. 

Dock tar man fram det som tidigare varit dolt genom att ta fram processer och detta minskar 

riskerna för suboptimering genom att processerna beskriver hur verksamheten fungerar. 

Därmed ges det i förslag att arbeta vidare med att skapa standarder för flöden som är mer 

övergripande.  

Förslaget till fortsatt arbete enligt ovan kan ske genom att använda metoden med Post-it-

lappar för att ta fram en flödeskarta såsom St Andrews beskrev sitt tillvägagångsätt med RIE 

möten.  

 



66 

Aktivitetsplanerna nedan hänvisar till några förbättringsförslag som framkom under våra 

intervjuer. Orsaken till att det grundat sig till en aktivitetsplan är att väcka intresset för att 

fortsätta arbeta med den och utveckla sin förståelse för sin medverkan i det stora hela, sett 

exempelvis, ur ett kundperspektiv.   

Tabell 9-9-3 Förbättringsplan SR-gruppen (SR, Studierektorsgruppen) 

 

 

Nedan dokument ska ge ett förslag till hur en dokumentation för avvikelser kan se ut och hur 

den kan användas.  

Tabell 9-9-4 Dokumentation för avvikelser 

Händelse Problem
Kund-

missnöje
Kommentar Aktiv itet Mål Ansvarig PRIO

Ändringar i kursplan 

under året

Irritation, 

nödutryckningar, fel, 

återkommande 

händelse

X

"Beslutande part bör ha ett 

"Bra svar" till varför och förstå 

konsekvenserna av att byta 

kursplan"

Processkarta med 

ansvarsområden,                                                     

Möte med 

studierektorerna och 

diskutera 

Kursplan ej översatt

Slöseri med tid, 

onödiga kostnader för 

översättning

Kostnadsbespara, 

underlätta 

administrationen 

kring händelsen  

 

Det rekommenderas att avdelningen använder sig av Lean administrationsspel för att påvisa 

Leans fördelar i kontorsmiljö och de vinster medarbetaren kan få ut av detta. Arbetsgrupper 

bör tillsättas för att lära sig att se och finna slöserier i de administrativa processerna. Det tar 

tid att lära sig hitta slöserier och för detta krävs träning. Det krävs att medarbetaren har 

förstått kundens/studentens behov och vad som är värdeskapande. För detta krävs en 

dokumentation och en standard satt som gör det lättare att hitta dessa avvikelser.  

För att lyckas förändra processen krävs det att det är medarbetarna själva, som arbetar i den 

som behöver sätta standarden. Det går bra att coacha i en förändringsprocess men helst skall 

dokumentationen och standarden sättas av dem själva (härmed nivå 3 i vår nya metod) för att 

inte ge utrymme till att hitta syndabockar om det inte skulle bli som man tänkt sig med 

förbättrings- och förändringsarbetet.
26

  

Vidare framkom under intervjuerna att medarbetarna vill att det undersöktes hur TFU kan 

användas till fullo för verksamhetens nytta. Som det uttrycktes så var det att detta skulle 

kunna vara deras hjälpverktyg för att förhindra att information inte stannade upp utan att allt 

                                                 
26

 Intervju Daniel Björkqvist, Lean driver, Ericsson AB, 2013-02-08 

Mål  Aktivitet 
Subprocess-
ägare 

Förbättrings-
grupp 

PRIO Åtgärd 

1. Tillfredsställa 
kunden          
2. Underlätta 
administrationen 

Agenda, 
Protokoll/minutes 
of meeting, 
mötesteknik         
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kunde samlas på ett enda ställe som alla har tillgång till. Ofta har medarbetarna inte fel 

information, det är dock information som antas, men som inte verifierats av rätt person. I TFU 

skriver alla till slut in rätt information. Det bör undersökas om det faktiskt skulle kunna 

sammanställas till en bra rapport i systemet. Fördelarna och tidsbesparingarna bör analyseras 

och beräkningar göras i ett business case och kanske överväger det kostnaden för att utveckla 

systemet.  

Här rekommenderas starkt att skapa forum för att verifiera att den information som man har är 

rätt och som man är beroende av att få delgiven, för att påbörja sina (nästföljande) 

arbetsmoment. I analysen framkommer flera flaskhalsar där processen står stilla helt i onödan 

då besluten redan är tagna och därmed borde det finnas ett ok tecken att fortsätta framåt i 

processen. Här bör riskerna för onödiga stopp elimineras genom att sätta en process 

gemensamt och faktiskt följa den.  

Dessutom var det en fråga om blockscheman. Här skulle man behöva göra en fundering över 

vad som är viktigast. Författarna till den här rapporten anser att blockscheman är ett bra 

informativt verktyg som gruppen själva ofta använder sig av. Dock är två stycken ingen 

statistiskt säkerställd siffra att luta sig på dock bara en informativ ställning. Sen om det är just 

detta verktyg som skall styra hela processen är inte givet utan det är värt att diskutera fram om 

detta är bästa lösningen nu eller om det finns andra alternativ som kan diskuteras fram i andra 

forum. Det viktigaste är att gruppen hittar ett sätt som alla blir tillfredsställda att arbete efter. 

För att kunden (studenten i detta fall) skall bli tillfreds gäller det att administrations-

avdelningen har alla möjligheter att göra ett bra jobb och om då slutprodukten blir annorlunda 

från den idag, kan uppväga de positiva fördelarna inom administrationsavdelningen och 

medarbetarna.  

Utöver denna process, finner gruppen att det finns ett starkt behov av att skapa en 

processkarta för nya eller reviderade kurser som fastställs. Det finns brister i vilken kod som 

skall in i kursinfo och i kronox samt TFU och LADOK. 
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10. Slutsats  

Slutsatsen blir att med goda kommunikationsmöjligheter och team work kan det ske positiva 

förändringar och en vidareutveckling av dess arbetsprocesser inom gruppen anses vara 

nödvändigt för ett gott arbetsklimat. Det finns även en vilja till förändring men att det saknas 

ett forum för informationsbyte och kommunikation i den aktuella process som studerats. 

Genom att förändra ‖tanken‖ och med våra förbättringsförslag samt att använda vår modell 

som plattform, möjliggör för en bättre kommunikation och processerna på administrationen 

kan effektiviseras och förbättras. Detta ger även en grund till en mer storskalig utveckling av 

Lean Academic på institutionen Ingenjörshögskolan i Borås. 

Med Lean och väldokumenterade processer kan det lösa de problem och avvikelser som det 

här arbetet är baserat på enligt processens bakgrund och problembeskrivning. Alla ska sikta 

mot samma mål och känna till varför de är satta i den aktuella processen. Det är viktigt att alla 

är villiga att göra förbättringar och förändringar även om det känns svårt och motigt i början. 

Gruppen tror att det underlättar med tiden. I litteraturen finner man delade meningar om Lean 

kan implementeras i en process istället för hela organisationen. ‖Liker‖ menar att det är 

viktigt att hela verksamheten ändras efter Leans tankesätt och att det inte räcker med att införa 

några få verktyg. Dessutom har rapporten i teorin resulterat i att det går att genomföra Lean in 

i en process. Lean handlar mycket om sunt förnuft och att hitta de metoder och verktyg som 

passar in som ger ett önskvärt och hållbart resultat. Däremot så ska man vara medveten om 

riskerna av att inte se helheten när man jobbar med en särskild process. En förbättring här 

kanske inte är optimalt för institutionen i sin helhet.  

Det finns goda förhoppningar att införa Lean som ett tänkbart arbetssätt och 

förbättringsmetod på administrationsavdelningen på ingenjörshögskolan i Borås. Genom att 

föra fram fördelarna som Lean också medför medarbetarna så kan det gå. Om det även ges tid 

till förbättringsarbete kan administrationsavdelningen skapa och sätta upp processer att följa. 

Empirin gjorde det mer synligt för vilka förändringar som behöver göras men också att 

medarbetarna var med på noterna och såg välkomnande på förändringar. De insåg själva att 

det behövs förbättringar inom processen och gav indikationer på att det behövs förändringar 

även på andra kringliggande processer.  

Om inga förändringar görs kommer det att fortsätta med samma brister/slöserier som tidigare 

och problemen kvarstår samt att det tar längre tid för change management. Utan förbättringar 

kan fler problem uppstå och administrationen står inför ytterligare branduttryckningar. Det är 

viktigt att påpeka att de standard work förbättringar som görs, medför att man kan gå tillbaka 

och se vilka förbättringar som gjorts samt se om det är samma problem som återkommer. På 

så vis kan man även hitta ett sätt att ta itu med problemet och att det behövs ytterligare 

förbättringar.  

Konsekvenserna av att tidigarelägga bör vara positiva för studenterna och personalen, för den 

enkla anledningen att kunden får informationen i rätt tid och så blir det inte för stressigt för 

personalen.  

Standardiserade sätt skapar en förutsägbarhet och det kan ju vara en trygghet i sig och skapar 

en stabil grund för alla att stå på.  

 



69 

Referenser  

Böcker:  

Bicheno, J, Anhede, P, Hillberg, J (2011) Lean handbok för service och tjänster, ISBN 978-

91-633-2564-9, juni 2011, 3:e upplagan 

Dahlkwist, M. (2012) Kommunikation, Liber AB, Stockholm 

Eriksen, M, Fischer, T, Mønsted, L (2008) Att leda med Lean, för den svenska utgåvan: 

Kommunlitteratur, Höganäs   

Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul (2006) Att utreda forska och rapportera, Liber Ab, 

Malmö 

Eriksson, M, Lillesköld, J (2004) Handbok för mindre projekt, Liber AB, Malmö 

Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande - Från kunskapsteori till metodteori, 

Studentlitteratur, Lund 

Johansson Lindfors, M-B (1993) Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval 

vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Studentlitteratur, Lund 

Justensen, L. & Mik-Meyer, N (2011) Kvalitativa metoder – Från vetenskapsteori till praktik, 

Studentlitteratur, Lund 

Larsson, L (2008)  Lean Administration- Konsten att införa och praktisera Lean i 

administrativa stödprocesser, Liber AB   

 

Liker, J. K. (2009) The Toyota Way – Lean för världsklass, Liber AB 

 

Locher, D. (2011) Lean Office and Service Simplified – The definitive how-to Guide, Taylor 

and Francis Group, LLC 

Meland, G & Meland, Å. (2006) Kaizen – Sakta ner och gör mer, Uppsala: Publishing House 

AB 

Modig, N & Åhlström, P. (2011) Vad är Lean? Stockholm: School of Economics Institute for 

Research 

Nyberg, R, Tidström, A, Aspfors, J, Eklund, G (2012) Skriv vetenskapliga uppsatser, 

examensarbeten och avhandlingar, Studentlitteratur, Lund 

Rentzhog, O. (1998) Processorientering – En grund för morgondagens organisationer, 

Studentlitteratur, Lund 

Selznick, P. (1984) Leadership in Administration, University of California Press 

Thomsson, H. (2002) Reflexiva intervjuer, Studentlitteratur, Lund 

Womack, J.P. & Jones, D.T (2003) Lean Thinking – Banish waste and create wealth in your 

corporation, Simon & Schuster UK Ltd 



70 

Internet: 

Lunds Universitet (2009) - Processhandbok  [Elektronisk],  

Tillgänglig: 

<http://www5.lu.se/upload/Processkontoret/Handbok/Processhandbok_LU_v1.0.doc.pdf> 

[Hämtad den: 2013-01-22] 

 

Västra Götalands Region (2005)  

Kompendium - Processutveckling Inspiration och Metod  [Elektronisk],  

Tillgänglig: <http://www.sahlgrenska.se/upload/Regionkanslierna/cvu/Webbok_7nov.pdf> 

[Hämtad den: 2013-01-23] 

 

St-Andrew University (2012) Pocketbok - Becoming Lean, [Elektronisk], 

Tillgänglig: 

<http://www.standrews.ac.uk/media/Lean/documents/BecomingLeanAugust2012.pdf >  

[Hämtad den: 2013-01-29] 

http://etjanst.hb.se/ih/pb/sitemap/overall.htm 

[Hämtad den: 2013-03-20] 

 

http://www.ihm.se/blogg/staffanarnbom/2010/varfor-varfor-varfor-varfor-varfor 

[Hämtad den: 2013-03-20] 

 

http://www.change-management-coach.com/definition-of-change-management.html 

[Hämtad den: 2013-03-25] 

 

ISO (2003) ISO 9000 Introduktion och produktstöd: Processinriktning i ledningssystem – 

Vägledning, [Elektronisk], Tillgänglig:  

<http://www.sis.se/upload/632138131093287500.doc> 

[Hämtad den: 2013-04-06] 

 

Standard Work Inspiration, Bild  

Tillgänglig: http://www.Lean.org/images/mngtStandardWorkwebsite_Page_1.jpg 

[Hämtad den: 2013-04-12] 

 

Tillgänglig: http://boostab.se/blogg.php 

[Hämtad den: 2013-04-23] 

 

DMAIC - An analysis of the Six Sigma DMAIC method from the perspective of 

problem solving 

Tillgänglig: 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0925527312002277, 

International Journal of Production Economics, Volume 139, Issue 2, October 2012, Pages 

604–614, De Mast J, Lokkerbol J. 

[Hämtad den: 2013-06-14] 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/journal/09255273


71 

Intervjuer: 

Empiri på institutionen ingenjörshögskolan utfört,  2012-12–2013-02 

Camilla Lagerqvist, Utbildningsadministratör, IH,   

Tomas Wahnström, Universitetslektor, IH 

Britt-Lis Johansson, Utbildningshandläggare, IH 

Solveig Klug, Kommunikatör, IH 

Ulrika Poret, Administrativ chef, IH 

Bo Månsson, (studierektor) Universitetsadjunkt, IH 

 

Daniel Björkqvist, Lean Driver, Ericsson AB  2013-02-08 

Mark Robinson, Head of Lean, University of St Andrews  2013-02—2013-04 

 

Övrigt: 

Ericsson AB material om Lean 
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Ericsson AB      BILAGA 5 

2013-02-08 

 

 Hur används VMS tavlan i administrationen? Hur visualiserar ni vilka 

processer/arbetsuppgifter som är igång? 

 Hur används lean i administrationen och på vilket sätt kommer den personalen till 

nytta och vad är det som gör att det är just lean man arbetar efter?  

 Kan kommunikationen förbättras av att arbeta efter Lean och på vilket sätt? Hur gör ni 

för att viktig information kommer till rätt person?  

 Hur viktigt är det med team bildning och lean? 

 Arbetar ni efter checklistor för att fastställa att arbetsmomentet i en viss process är 

gjord för att nästa ska påbörjas? 

 Hur ofta anser du att man skall ha avstämningsmöten och förbättringsmöten? 

 Utav ert sätt att arbete efter Lean, finns allt det att hämta ur litteraturen eller har ni 

skapat egna rutiner som fungerar som en Lean funktion? 

 Om någon är borta efter ett bra tag och nya arbetsuppgifter ha tillkommit medan 

personen har varit borta, hur får den personen veta att förändringar har 

gjorts/fastställt?  

 

 Hur går ni tillväga när ett problem uppstår? Använder ni några lean verktyg? Vilka i så 

fall? Eller har ni andra namn på dem? 

 

 Vad sker under dessa möten? Hur ser mötestekniken ut under dessa möten?  

 

 Hur har verksamheten sett ut efter att ha implementerat lean i arbetet?  

Hur såg det ut innan och hur ser det ut idag? Eller har ni alltid varit lean? 

 

 Hur har ett exempelvis slöseri sett ut inom administrationen? Hur har ni kunnat 

minska det eller eliminera det helt och hållet? 

 

 

Paria Pirzadeh / Anette Trennedal 
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Bilaga 6, 1 (5) 

Checklista för intern användning för Processen Årlig revidering av kursutbud  

Denna checklista skall vara tillgänglig på gemensam elektronisk plattform och skall vara 

obligatoriskt komplement för processen ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Information och kallelse 

Aktivitet OK 
Ansvarsom

råde 
Sign Process Produkt Personal Kommentar 

Tar in önskemål 

från andra 

Institutioner om 

köp av kurser 

 SRG      

Skriver agenda 

till möte 1 
 SRG      

Kallar till möte 

1 
 SRG  

 

 
   

Kallar till möte 

2 
 SRG      

 

Deltagare (namn)  Ansvarsområde 

Britt-Lis Johansson UtbH Administration - ADM 

Camilla Lagerqvist  UtbA  

Solveig B  Komkr  

Ulrika Poret  AdmCh  

   

Tomas  Wahnström  Utbildningsutskott - UTBU 

Britt-Lis Johansson  UtbH  

   

Tomas Wahnström  Studierektorsgrupp - SRG 

Studierektorer   
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     Bilaga 6, 2(5) 

2  Blockscheman 
Aktivitet OK Ansvarsområde Sign Process Produkt Personal Kommentar 

Sänder förra 

årets 

blockschema 

elektroniskt 

 ADM      

 

3 Möte SRG 1 
Aktivitet OK Ansvarsområde Sign Process Produkt Personal Kommentar 

Förslag till 

ändringar i 

kursutbudet 

diskuteras 

 SRG  

 

   

Skriver 

protokoll/mi

nutes of 

meeting  

 SRG   

 
 

  

Mailar MOM 

till alla 

berörda 

parter samt 

B-L för 

kännedom 

 SRG    

 

 

Skriver 

agenda till 

möte SRG 2 

 SRG      

Sänder 

agendan till 

berörda 

parter 

 SRG      
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Bilaga 6, 3(5) 

4  Justera aktuella blockscheman  

Aktivitet OK Ansvarsområde Process Produkt Personal Sign Kommentar 

Justerar 

blockscheman 

efter gällande 

förslag från 

möte SRG 1 

 ADM      

Sänder 

justerade 

blockscheman 

elektroniskt 

till berörda 

parter i SRG 

 ADM      

5 Möte SRG 2 
Aktivitet OK Ansvarsområde Process Produkt Personal Sign Kommentar 

Sänder agenda 

till mötet SRG 2 

 SRG      

Förslag till 

ändringar 

diskuteras och 

beslutas 

 SRG      

Blockscheman 

justeras och 

korrekturläses på 

plats 

 SRG      

Skriver 

protokoll/minutes 

of meeting  

 SRG 

   

  

Mailar MOM till 

alla berörda 

parter samt B-L 

för kännedom 

 SRG      

Publicerar i 

LADOK och 

TFU 

 ADM      
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Bilaga 6, 4(5) 

 

6 Publicering 

Aktivitet OK Ansvarsområde Process Produkt Personal Sign Kommentar 

Publicerar nya 

blockscheman 

på hemsidan 

 ADM 

 

    

Publicerar i 

LADOK och 

TFU 

 ADM  

 

   

Publicerar 

kurs- och 

utbildningsplan 

 ADM   

 

  

Sammanställer 

kurslista med 

alla kurser som 

ges kommande 

läsår 

 ADM      

Publicerar 

kurslistan på 

hemsidan  

 ADM      

 

 

 

A Revidering och översättning av utbildningsplan 
Aktivitet OK Ansvarsområde Process Produkt Personal Sign Kommentar 

Reviderar 

utbildningsplaner 

både på svenska 

och engelska 

 ADM      
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Bilaga 6, 5(5) 

5.B Utbildningsutskottet 
Aktivitet OK Ansvarsområde Process Produkt Personal Sign Kommentar 

Reviderade 

utbildningsplaner 

fastställs 

 UTBU      

Sammanställer 

examinatorslista 

 UTBU      

Examinatorslista 

fastställs 

 UTBU      

Publicerar i 

LADOK och 

TFU 

 ADM      

 

Process  Aktiviteten/arbetsmomentet 

Produkt  Ex skrivare i aktuell aktivitet  

Personal  Medarbetaren som är utsedd till att utföra 
  aktiviteten 

 

 

 Hinner med arbetet under dagen 

  

 1. Hinner inte med arbetet under dagen men 
 behöver inte jobba övertid 

              2. Frånvaro med backup 

  

 1. Hinner inte med arbetet under dagen, behöver 
 jobba övertid. 

 2. Frånvaro med backup 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 

Genomgång av initiala kontakten med Ulrika Poret 

på IH fram till den empiriska undersökningen 

Första kontakten med Ulrika Poret på administrationsavdelningen på IH 

Under ett telefonsamtal med Ulrika Poret, den administrativa chefen, gavs en kort briefing om 

aktuell process. Stödorden från samtalet skrevs ner på den hårda delen som finns i ett 

anteckningsblock på grund av att alla andra sidor var fullklottrade med anteckningar från en 

tidigare kurs.  

Med risk för att det syns dåligt på bilden bredvid och 

inte kan utläsas beskrivs några av stödorden här; 

Process, dubbelarbete, haltar, tydlighet, checklista, steg 

2 möte. 

Vid detta samtal bokades ett första möte in för att prata 

mer om denna process.  

Redan efter första samtalet på telefon började vår 

tankeprocess; ‖vad handlar det om, hur kan man göra 

för att hjälpa dem med checklistor, hur ska vi kunna 

bidra med lösningar på förtydligande och på vilket sätt 

kan man få in Lean i detta koncept‖.  

Inför första mötet med Ulrika Poret hade gruppen 

redan spånat på en idé om hur metoden kunde se ut för 

att lägga upp det hela på bästa sätt. 

 

 

Första och andra besöket 

Vid första besöket med Ulrika Poret fick gruppen en mycket mer utförligare beskrivning av 

processen och en bättre problembeskrivning men även några önskemål om vad som skulle 

kunna göra det hela bättre. Bakgrunden till att administrationschefen sa ja till examensarbetet 

är att den nya prefekten har en vision om ett utökat kvalitetstänk och eftersom vårt arbete 

skulle handla om Lean på akademisk plats gjorde detta intressant för henne. Processen 

önskade Poret få mer effektiv, få säkerhetsställt vem som gör vad och att rätt information 

kommer fram samt minska risken för fel och dubbelarbete.  

På andra besöket, fick gruppen en chans att träffa personalen på administrationsavdelningen 

under en kort stund under deras personalmöte. Gruppen presenterade sig och beskrev syftet 

 Kladdpapper 
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med examensarbetet, självfallet var de redan informerade om detta men här fick de en chans 

att ställa oss några frågor och vice versa.  

Detta gjorde att gruppen nu satte sig ner och funderade. Detta ledde till att gruppen kom fram 

till nuvarande arbetsgång/metod som senare togs upp med Ulrika Poret vid ytterligare ett 

personligt möte. Nu kunde gruppen beskriva sin aktuella metod som rapporten bygger på och 

avsikten med denna men också vad som skulle kunna krävas av medarbetarna på avdelningen. 

Vilket syftar på den tredje och sista nivån, att skriva ner en stegvis detaljerad 

arbetsbeskrivning.  

Därefter bokades den första intervjun. Efter första intervjun var gruppen sammankallat till 

möte nr 2 i studierektorernas beslutande möte angående kursplaner.  

Möte nr 2; ur processkartan 

Om ni minns stödorden ovan, där står möte nr 2. Ulrika Poret hade redan tänkt ut att gruppen 

skulle vara mötesdeltagare under det här mötet. Mötet initieras av Thomas Wahnström som 

sammankallar alla studierektorer, två personer från textilhögskolan, Camilla Söderqvist från 

administrationsavdelningen och alltså den här gången även oss två.  

På det här mötet kunde gruppen följa tråden, från föregående möte med förslag till ändringar i 

kursutbudet till att besluten togs. Mötet varade ca 1 timme och sammantaget var det nio (9) 

stycken deltagare plus en person till som kom in på mötet bara för att säga sitt, i just den 

punkten som berörde deltagaren.  
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Bilaga 9 

Intervjuguide 1: Administrationen på IH 

 

Stödfrågor:  

1. Beskriv vad du gör i processen? 

2. Vilka deadline har du? 

3. Ser du något i processen som behöver förbättras? Tar det stopp 

någonstans? 

4. Vilka kontaktytor har du? 

5. Vad hoppas du skulle kunna bli bättre för dig med en ny kartlagd process? 

 

 

Intervjuguide 2: Studierektor på IH (Bo Månsson) 

 

1. Vad anser du om att tidigarelägga mötet angående ‖årlig revidering av 

kursutbud‖? 

2. Kan du beskriva processen angående blockscheman efter mötena, 

korrekturläser du dem? 

3. Angående förslag till nya och befintliga kurser, hur ser du på ett nytt 

upplägg här, till exempel, att ha ett fristående möte för detta? 
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Bilaga 10 

Intervju sammanfattning 1 – Thomas Wahnström, Universitetslektor 

Thomas har två roller i den här processen, vilket är biträdande prefekt som samordnar kurser 

och som mötesdeltagare i utbildningsutskottet där han fastställer de blockscheman som 

processen har bearbetat fram. Han ska dock lämna utbildningsutskottet snart och någon annan 

kommer ta över hans plats. Det är dock Thomas som startar hela processen och på frågan om 

han är processägare så svarar han ja. Han mailar till alla studierektorer ett förbokat datum och 

tid då mötet skall ske. Dessa möten angående ‖fastställande av blockscheman‖ upprepar sig 

varje år och de är uppdelade i två möten. Här tas synpunkter upp om vilka kurser som det ska 

‖beslutas‖ om. Här diskuteras även om vilka kurser som ska säljas eller köpas. Ibland köper 

till exempel Textilhögskolan kurser ifrån ingenjörshögskolan (IH).  

”Man skulle även vilja få med andra institution men tidmässigt funkar det inte och kan även 

bli ohållbart.” 

Under det första mötet lyfter dem fram olika kurser och diskuterar innehållet och hur, när och 

vilka som ska ha hand om kursen. Studierektorerna har ansvaret för att ta beslutet om vem 

eller vilka som har hand om kursen under det andra mötestillfället (SRG2 egen anmärkning). 

Thomas anser att mötena har blivit bättre, mot vad de var förut. Dessa möten har bidragit till 

mindre spring och efterarbete, men det finns fortfarande brister. När dessa två möten är 

avklarade, är det upp till administrationsavdelningen att sköta efterarbetet i processen.   

Besluten sker alltså av studierektorerna vid andra mötestillfället. Informationen om kurserna 

publiceras därefter på hemsidan som även ska vara översatta på engelska, så att de 

internationella studenterna också kan ta till sig av informationen. Informationen blir ibland 

översatt av ett företag som specialiserar sig på detta. Denna information skall finnas 

tillgänglig under november månad.   

Thomas anser att man bör hitta ett system som kan fånga upp saker o ting för dagen för att 

senare bearbeta det när man har tillräckligt med tid att tänka på kursens innehåll, kursnamnet 

och för att tydliggöra kursens mål.  

Thomas och Britt-Lis har ett möte tillsammans där dem ska fastställa alla kurser och 

utbildningsplaner och detta sker i februari månad. Detta möte initierar därefter publicering i 

TFU och högskolans hemsida samt LADOK. Redan tredjeveckan i januari har dem ett möte 

om utbildningsplanerna och där gör de mindre revideringar och för fem (5) veckor framåt går 

dem igenom kurser för läsperiod 4 och så vidare. Dem ser över kurserna på längre sikt, det 

vill säga kurser som sker under våren. För varje kurs ska det även fastställas en examinator. 

Det är Britt-Lis uppgift att ta reda på vem som blir examinator för en viss kurs. På 

utbildningsutskottet skall all rätt info tas upp och fastställas.  

Därefter skall informationen överföras till en sammanställning av alla kurser och all ny 

information förs över på denna kurslista.  

Under intervjun ställdes frågan angående idén om att flytta fram själva processen några 

veckor och han tyckte att det skulle kunna vara en bra idé. Anledningen till att flytta fram det 

några veckor är för att hinna vara ute i god tid med informationen och fastställa informationen 

redan i januari som bland annat skulle underlätta för Solveig.  
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Bilaga 11 

Intervju sammanfattning 2 – Camilla Lagerqvist, Utbildningsadministratör 

Camilla har bland annat hand om att uppdatera och korrigera ‖blockscheman‖ och gör en 

sammanställning av kurslistor på IH:s hemsida. Hon berättar att hela den här processen har en 

koppling. Allt hänger samman inom administrationsavdelningen. Camilla sitter med på 

processmötena tillsammans med studierektorerna (SRG1 och SRG2, egen anmärkning). Hon 

är med för att höra om det är några ändringar som behöver göras i blockscheman inför det nya 

läsåret. Efter att Thomas har mailat alla berörda om tid och datum för ‖beslut‖ om 

blockscheman skriver Camilla ut alla blockscheman från respektive studierektorsområde ex. 

industriell ekonomi/maskinteknik och buntar ihop dem tillsammans med ett försättsblad. 

Detta häfte utgör ett underlag inför mötet gällande blockscheman för ex. läsåret 13/14 och 

framåt. Detta underlag delar Camilla ut till alla studierektorer. Högskolan har en databas som 

heter TFU och i den skriver lärarna in de antal timmar de ska jobba för vissa kurser. Där kan 

man även gå in och se vilka kurser som går för inför läsperiod. Här går Camilla sedan in och 

ändrar på schemana och bestämmer klassrum.  

Ibland kan det hända att hon får email där det bara står kursernas namn, och inget kod. Då går 

hon själv in och skriver kod men samtidigt får hon leta sig fram och se vilka som ska läsa 

kursen och vilken läsperiod kursen går och ändrar därefter.  

Hennes förslag var att man skulle ha all info på en och samma plats där alla har tillgång, så 

det inte blir spring fram och tillbaka. Här förespråkar Camilla TFU som en bra databas.  

 

Det finns ingen deadline för studierektorerna, och detta innebär att Camilla får gå runt och 

fråga om allt stämmer på blockschemat så hon kan skriva färdigt dem och lägga ut på 

hemsidan. Detta initierar även mötet som utbildningsutskottet ska ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

Bilaga 12 

Intervju sammanfattning 3 – Britt-Lis Johansson, Utbildningshandläggare 

När blockschemorna är publicerade läggs informationen in i TFU och Ladok. Britt-Lis 

kontrollerar vad som skiljer dem åt för varje år och vilka ändringar som har gjorts. Hennes 

uppgift är att se till att lägga in informationen om ‖rätt kurs‖ på ‖rätt ställe‖ i TFU. I TFU 

finner man all information och mycket annat sker i denna databas. Det finns ytterligare en 

databas som kallas kursinfo som Britt-Lis och Solveig har hand om för att skriva 

utbildningsplaner. Kursplanerna laddar Britt-Lis ner och klipper och klistrar in information i, 

som hon sedan tar med sig på mötet som fastställer utbildningsplanerna. När nya kurser är 

inplanerade får hon uppgifter om det. Hon skickar informationen vidare till ledarmötena och 

därefter fastställs kurserna på utbildningsutskottet som ger förslag till kurskoder. Britt-Lis 

skriver ut en föredragningslista som tas med på mötena och denna bifogas även i mail till 

berörda parter efter mötet. Koderna skriver Britt-Lis in manuellt i Ladok. I vilka perioder 

dessa kurser går skriver hon inte in men har informationen till hands. Sedan mailar hon 

kursplanerna till alla berörda lärare. 

Britt-LiS berättar även att de berörda personerna i processen har jobbat ihop i flera år och har 

kunskap om varandras uppgifter. Vilket gör att hon kan hoppa in och hjälpa till när någon inte 

är tillgänglig eller är sjuk.  

Enligt Britt-Lis bör all information som sker under blockschema möterna delas med de 

berörda personern i själva blockschema processen. För allt hänger samman och ju tidigare de 

får informationen desto snabbare kan själva processen fortgå och man har bättre koll och mer 

tid. Hon anser att ett protokoll från (studierektorsgruppen) mötena skulle göra nytta. Britt-Lis 

säger att själva blockschemat behöver dem inte, den är endast till för studenterna. Tänkt om 

studenterna själva kan gå in på TFU och se vilka kurser som går och få fram en 

‖blockschema‖ liknande bild där som uppdateras efter varje ny ändring som läggs in. På så 

vis behöver de inte göra extra arbete genom att konstruera ytterligare ett blockschema för 

varje ny utbildning.  

Idag sker allting på TFU som hon anser är en ganska bra databas för att hämta ut rätt 

information och leder till mindre spring och minskar risken för att fel information går ut. TFU 

är en databas för lärarna, där kan de gå in och skriva in de tider som de kan jobba men där står 

även bland annat vilka kurser lärarna ger och när och vilken läsperiod samt antal timmar. Allt 

finns som sagt in den här databasen som de ofta använder sig av. Den som idag har hand om 

TFU är administrationschefen Ulrika. 
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Bilaga 13 

Intervju sammanfattning 4 – Solveig Klug, Kommunikatör 

När utbildningsplanerna är fastställda på utbildningsutskottet i februari kan Solveig börja 

jobba med informationen och uppdatera hemsidan, för de utländska utbytesstudenterna. Det är 

mycket väntan för Solveig för att kunna utföra sitt arbete med den här processen. Hon måste 

ha kursplaner översatta till engelska. Idag översätter inte alla lärare sina kursplaner vilket gör 

att hon får problem med ytterligare väntan och informationen ut till studenterna blir försenat. 

Solveig har även en marknadsföringsuppgift på sitt bord och arbetar efter deadlines för att 

hinna publicera rätt information i utbildningskatalogen samt andra broschyrer. Solveig har 

mycket kontakt med utbytesstudenterna och det är till henne de vänder sig till för information 

om kurser bland annat.  

Solveig anser att varje lärare ska ha tillgång till en ‖bocka av‖ ruta, som de kan använda för 

att markera om de vill ha hjälp med att översätta sina kursplaner till engelska eller inte. På så 

vis kan hon planera i tid och ta kontakt med en översättningsfirma.  

Ibland sker det oplanerade ändringar under terminen, till exempel att en lärare byts ut eller om 

en kurs skjuts upp en längre period eller till och med tas bort så anser hon att studierektorerna 

bör tänka på vad det innebär för studenterna. Det är inte bara svenska studenter som berörs 

utan det är även utländska studenter som kommer hit för att läsa den här kursen som kanske 

byts ut med en annan kurs eller tas bort. Det blir inte alltid lätt att förklara för studenten som 

står där utan en kurs som hon/han ska läsa.   

Solveig berättar att hon inte kan gå in och uppdatera informationen på hemsidan på grund av 

att det är en ‖flaskhals‖ i processen som gör att hon blir väntandes med informationen. Det 

beror på att hon inte kan gå ut med informationen även om hon har info till hands om den inte 

är fastställt av Thomas och Britt-Lis på utbildningsutskottet.   

Solveig skulle helst vilja få all information redan i december-januari så att hon kan uppdatera 

hemsidan i tid och då hinner utbytesstudenterna få informationen innan sista 

ansökningsdagen. Utbytesstudenterna har först och främst kontakt med Solveig när det gäller 

kurs- och programfrågor, och hon säger att när en utbytesstudent kontaktar henne om en viss 

sak, så är det inte alltid lätt att svara studenten eftersom hon inte alltid vet vad som faktiskt är 

beslutat. Efter att informationen är fastställd anser hon att det blir kort om tid att hinna med att 

uppdatera hemsidan och marknadsföra kurserna/programmen. Hennes viktiga uppgifter i den 

här processen är att hålla de deadlines som är satta för att hinna publicera rätt information i 

utbildningskatalogen och andra broschyrer.  

 


